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ج ينظام ترو محور در - کشاورز يجيترو يهاآموزش يهايژگيو يبررس

  رانيا يکشاورز

  *يت عباسيعنا ، ويقيحسن صد ،ف محمدزادهيلط
  ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ :تاريخ پذيرش   ۵/۱۰/۱۳۹۲ :تاريخ دريافت

  دهيچک

. كه به روش پيمايشي انجام شده است بوده يقات کاربردياز نوع تحق ،لحاظ هدفبه ،ق حاضريتحق
ج يتـرو  يت همـاهنگ يريشـاغل در مـد   يکارشناسان وزارت جهـاد کشـاورز   تحقيق يآمار ةجامع

گيـري   بـا اسـتفاده از روش نمونـه   . )N=۸۱۰(کشور بودنـد   يها استان يجهاد کشاورز يها سازمان
 هـا داده يآورجمـع  ابـزار . عنـوان حجـم نمونـه انتخـاب شـدند     نفر به ۱۸۹، تعداد اي تصادفي طبقه

ق يج تحقينتا. ديرس ترويج و آموزش كشاورزيد ياساتپانلي از د ييآن به تأ ييود که رواب پرسشنامه
در اولويت تعامالت مناسب  ةمؤلف ،يبررس ة موردن شش مؤلفيدر ب ،شرايط موجودنشان داد که در 

ـ  ط مطلوبيک شرايخلق  يبرا که يحالدر  قرار دارد، هـاي  محـور شـدن فعاليـت    -كشـاورز  رایب
 t زمـون آج ينتـا بـر اسـاس   . در اولويـت باشـد   جـامع  يها استيس مؤلفةبايد ، ويجيآموزشي و تر

  .دار وجود داردتفاوت معنی مؤلفه شش هرموجود و مطلوب  هایوضعيت نيهمبسته، ب

                                                           
*
دانشـکدة کشـاورزی دانشـگاه تربيـت مـدرس؛       ترويج و آموزش کشاورزی، آموختة کارشناسی ارشددانش ترتيب،به  

ــيار   ــئول و دانش ــندة مس ــوزش  نويس ــرويج و آم ــدرس     ت ــت م ــگاه تربي ــاورزی دانش ــکدة کش ــاورزی، دانش  کش
)sadigh_h@modares.ac.ir( ترويج و آموزش کشاورزی، دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس؛ و استاديار .  
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 يهـا  اسـت ي، سيمحـور  -، کشـاورز يج و آمـوزش کشـاورز  ي، تـرو يکشاورز ةتوسع: ها دواژهيکل
  .رانيا يج کشاورزي، نظام ترويآموزش -يجيترو

***  

  مقدمه 

رفت و شـ يپ بـرای ن ابـزار  يتـر ياتيـ ح در جايگاههمچنان  يکم، کشاورزيست و يب در سدة
دن يرونـق بخشـ   يک کشاورز براي. است يو اقتصاد يش رفاه اجتماعيافزا نيز و کاهش فقر

 يکـاف سـود   به از دارد تا بتواندين يدانش و مهارت کاف ،يانرژ ،يگذارهيبه کار خود به سرما
ش رفاه و يرا در افزا ياتينقش ح روستا يکارکرد اصل مثابهبه يدر واقع، کشاورز. دست يابد

  ). Meijerink and Roza, 2007( کنديم فايا ييفقرزدا
از  يران در برخـ يـ ت اي، وضـع يخواربـار و کشـاورز   يبر اساس اطالعات سازمان جهان

 يمحصـوالت کشـاورز   کشـور بـه واردات   يو وابسـتگ  ييت غـذا يـ ل امنيـ ها از قبشاخص
و  ييرهـا  ياز آن است که برا يها حاکن شاخصيا). ۱۳۸۷، يو برق يقنبر(است  نامطلوب

صـورت   يکشـاورز  ةتوسـع  ةنـ يالزم در زم يهايگذارهيد سرمايبا ،ت موجوديگذر از وضع
 يهـا يو انتشـار فنـاور   يشـرفت کشـاورز  يپ ةالزمـ  يج و آموزش کشاورزينظام ترو. رديگ

ج از يتـرو  .ج اسـت يخدمات تـرو  در گرو يکشاورز يهانظام ييا که کارآچر ،موجود است
 يصـبور (در ارتباط اسـت   ييو اجرا يعلم ةگر با جامعيد سویو از  بردارانسو با بهرهک ي

 ران،يدر حال توسعه از جمله ا يدر اکثر کشورها است که ين در حاليا). ۱۳۹۰و همکاران، 
 يحاکه هم در طر است ناکارآمد يساالروانيد وعین دچار يج و آموزش کشاورزينظام ترو
   .دکنيف عمل ميشدت ضعبه جراو هم در 

 ،يجـ يترو يهامتخصص در دستگاه يرويج، کمبود نيبا ترو ييالن اجراوئمس ييدم آشناع

، ييج در مناطق روسـتا يترو ينبود متولو ، يجيترو يروهايو تشکل منسجم ن يدهعدم سازمان
 يج و آمـوزش کشـاورز  يد که در نظام تـرو حکايت دار ييهاو نقطه ضعف هاييهمه از نارسا

 - يآموزشـ  يهـا اسـت يسای از مجموعـه ازمند ين يادشده يهايينارسا رفع .شوديده ميران ديا
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برای انتقـال اطالعـات    و هدخود قرار د يهاتيکشاورز را محور فعال جامع است که يجيترو
   .رديکار گهاي گوناگون را بهروش اورزان،کمک به کش نيز و ييارزش، تمرکززدابا

ان و مخاطبـان  يعنوان مشـتر ان بهييکشاورزان و روستا ،محور -کشاورز يجيترو نظامدر 
ـ ، بارواز ايـن . ندشـو شناخته می يج و آموزش کشاورزيترو ياصل  د در  مراحـل مختلـف  ي

هـا متناسـب بـا    يگـذار اسـت يرنـد و س يها قرار گتي، محور فعاليابي، اجرا و ارزيزيربرنامه
 يکيمعتقد است که ) Phelan, 2004(فالن  .)Adejo et al., 2012(ن شود يآنها تدو يازهاين

 يمنـابع انسـان   در راستای توسعة ييهااستين سيتدو يج کشاورزيف تروين وظايتراز مهم
 ييشناسـا  را پـا کشاورزان خرده يازهاينکه ترويج کشاورزی الزم است  دين منظور،ب. است
 ينـد يمحور فرا -کشاورز يجيترو يهااستيدر واقع، س. دباشها جاد فرصتيا يدر پ ،کرده
کند و آنها را در مراحل يبرداران تالش مهکشاورزان و بهر يتوانمندساز يکه در راستا است

پسـند،  شـاه (دهـد  يخـود قـرار مـ    يهاتي، محور فعاليابي، اجرا و ارزشيزيربرنامه مختلف
نسبت به رشـد،   بزرگ یتعهد دارای محور - کشاورز يو آموزش يجيترو يهاتاسيس ).۱۳۹۲

از  يريـ گهتواند با بهريم يج کشاورزيترو. است يو اجتماع يگر ابعاد اقتصاديو د کاهش فقر
 يقـو  يهـا هـا و سـازمان  جـاد تشـکل  يبه ا ،محور -کشاورز يآموزش -يجيترو يها يژگيو

 يدهـ دسـترس را سـازمان   ها و منابع درهيبهتر بتواند سرما از اين رهگذر،تا  بپردازدکشاورزان 
 يدهدر مطالعات خود جهت) Norton, 2004(ون نورت .)Akinnagbe and Ajayi, 2010( کند
شـتر کشـاورزان   ير کردن هر چه بيدرگنيز آنها و  يازهايدکنندگان و نيقات به سمت توليتحق

ـ يمـؤثر در زم  ياز راهکارهـا  يکـ ي را قـات يتحق راهبـرد مربـوط بـه    يهايريگميدر تصم  ةن
ازمنـد  ين محـور  -کشـاورز  يجيترو يهايژگين ويتدو رو،از اين. دانديم يمحور -کشاورز

  . استنفع يها و افراد ذتالش تمام گروه
شـاره کردنـد   در مطالعات خود ا )Rivera and Mwandemere, 2005(مواندمر اورا و ير
محـور   -کشـاورز  يآموزشـ  -يجـ يترو يهـا  يژگيو ي،کشاورز ةتحقق توسع راستایدر که 

 يتوانمندسـاز  برای يتيحما يهااستيس يج و اجرايترو و ن پژوهشيشامل وجود تعامل ب
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ک نظـام  ي يهان شاخصيتراز مهم يکي محور -بازار يهااستيداشتن س. استبرداران بهره
اسـاس   بـر  ).Swanson and Rajalahti, 2010( روديشـمار مـ  ج و آموزش بهيمطلوب ترو

 _يآموزش يهادگاهيد يريکارگبه يکشاورز ةحرکت به سمت توسع الزمة شده،گفته مطالب
  . استمحور  -کشاورز يجيترو
  :ر انجام شده استيزف اهداق حاضر با ين راستا، تحقير همد

  ؛رانيا يکشاورز جيدر نظام ترو يمحور -کشاورز يهايژگيو ت موجوديضعو يبررس - 

و ج يدر نظـام تـرو   يمحـور  -کشاورز يهايژگياز و کدامهر  وبت مطليوضع يبررس - 
  و ؛رانيا يکشاورز

 .شدهياد يهايژگياز و کدامموجود و مطلوب در هر  هایتين وضعيشکاف ب يبررس - 

  قيروش تحق

 .شـده اسـت   روش پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجـام  به حاضرتحقيق کاربردي 

ج يترو يت هماهنگيريشاغل در مد ياسان وزارت جهاد کشاورزکارشن قيتحق يآمار ةجامع

اي  گيـري، طبقـه   نمونه روش. )N=٨١٠(کشور بودند  يها استان يجهاد کشاورز يها سازمان

از گانـه   ها در طبقات شـش  بندي استانبدين صورت كه ابتدا با توجه به تقسيم تصادفي بود،

 يكاز هر طبقه ، )١جدول ( آنها ياييموقعيت جغراف ر اساسوزارت جهاد كشاورزي ب سوی

شـامل تهـران، مازنـدران،     شـده هـاي انتخـاب   ؛ اسـتان انتخاب شـد صورت تصادفي بهاستان 

هـاي همـاهنگي    تعداد كارشناسان شاغل در مديريت. بودند، کرمان و فارس يغرب جانيآذربا

هـاي   در استان يآمار ةجامعحجم با توجه به محدود بودن  .نفر بود ١٨٩ها  ترويج اين استان

 ،در مجمـوع . دشـ استفاده  ياز روش سرشمار ،هاي تحقيق براي انتخاب نمونه شده،انتخاب

از پرسشـنامه   ييروا. ل و عودت داده شديصورت کامل تکم به ١٣٩٢در سال پرسشنامه  ١٧٢

 يب آلفـا ين، ضـرا يهمچن. دشد ييتأموزش كشاورزي آترويج و از متخصصان  يجمع سوی

 گويـای آنکـه  محاسبه شـد،   ٨٩/٠و  ٧١/٠ن يمختلف پرسشنامه ب يهاقسمت يکرونباخ برا
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محـور در   -هاي ترويجي و آموزشـي كشـاورز   ويژگي. است مناسب ييايپا دارایپرسشنامه 

، تعـامالت مناسـب   هـا،  محور بـودن برنامـه   -نياز، تمركززدايي و مشاركت ةقالب شش مؤلف

و جـامع   ،هاي حمايتي دولت ر بودن فعاليتمحو -بازار، ها شايستگي ةتوانمندسازي و توسع

در دو  )از هـيچ تـا خيلـي زيـاد    (قسـمتي  طيف ليكـرت پـنج   چارچوبها در  سياست بودن

 يآمـار  افـزار ، از نـرم هال دادهيه و تحليتجز يبرا .سنجيده شدندو مطلوب  موجودوضعيت 

SPSSwin18  هـای تيوضـع  رد هـا نيانگيـ م ةسيمقا منظوربهق حاضر، يدر تحق .دشاستفاده 

 .شـد  اسـتفاده ) ۱(همبسـته  t آزمـون  از ،هـا گـروه  بودن کساني به توجه با موجود و مطلوب،

 يهـا يژگياز و کدام، هر موجود و مطلوب تين دو وضعيشکاف ب ييشناسا ين، برايهمچن

مختلـف کشـور در هـر دو     يهـا  دگاه کارشناسان شـاغل در اسـتان  ياز د يآموزش -يجيترو

  . شدند يبندتيت اولويوضع

 هاي كشور استان ةگان بندي ششقطب -١جدول 

  تعداد کارشناس  شدهاستان انتخاب هااستان  مناطق

  ٢٥  تهران  قم ،اصفهان ،تهران ،سمنان ،يخراسان رضو  ١

  ٣١  مازندران  نيقزو ،يخراسان شمال ،النيگ ،مازندران ،گلستان  ٢

  ٣٢  کرمانشاه  لرستان ،کرمانشاه الم،يا ،همدان ،يمرکز  ٣

  ٣٤  يغرب جانيآذربا  لياردب ،کردستان ،زنجان ،يغرب جان يآذربا ،يشرقجان يآذربا  ٤

٥  
 ،بلوچستان و ستانيس ،يرضوخراسان  ،يجنوبخراسان 

  کرمان ،زدي ،هرمزگان
  ٣٤  کرمان

٦  
  ،خوزستان ،راحمديه و بويلويگکه ،بوشهر ،فارس

  ياريبختو چهارمحال 
  ٣٣  فارس

  ۱۸۹  کل

  ژوهشهای پيافته: منبع
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  ج و بحثينتا

  اي کارشناسانهاي فردي و حرفهويژگي

 درصـد  ٩/٢٧و  ان مـرد يـ گواز پاسـخ ) نفر ١٢٤(درصد  ١/٧٢ ،دست آمدههاي به يافتهمطابق 

ـ  جانيدر استان آذربا) درصد ٦/١٨(نفر  ٣٢ که از آن ميان، ندبودزن  )نفر ٤٨(آنها   ٢٨، يغرب

نفـر   ٣٣در اسـتان مازنـدران،   ) درصـد  ٧/١٥(ر نف ٢٧در استان کرمانشاه، ) درصد ٣/١٦(نفر 

 ٤/١٣(نفـر   ٢٣در اسـتان فـارس و   ) درصـد  ٩/١٦(نفـر   ٢٩در استان کرمان، ) درصد ٢/١٩(

  ). ٢جدول ( ندکنمیدر استان تهران خدمت  ديگر) درصد

 اي کارشناسانهاي فردي و حرفهويژگي -٢ جدول

  درصد  فراواني  سطوح متغير  متغير

  استان محل خدمت

  ۶/۱۸  ۳۲  ذربايجان غربيآ
  ۳/۱۶  ۲۸  کرمانشاه
  ۷/۱۵  ۲۷  مازندران
  ۲/۱۹  ۳۳  کرمان
  ۹/۱۶  ۲۹  فارس
  ۴/۱۳  ۲۳  تهران
  ۱۰۰  ۱۷۲  کل

  جنسيت
  ۱/۷۲  ۱۲۴  مرد
  ۹/۲۷  ۴۸  زن
  ۱۰۰  ۱۷۲  کل

  سن

  ۸/۳۰  ۵۳  سال و کمتر ۴۰
  ۱/۴۷  ۸۱  سال ۵۰تا ۴۱
  ۱/۲۲  ۳۸  سال و بيشتر ۵۱

  ۱۰۰  ۱۷۲  کل

  ة تحصيليرشت

  ۷/۱۵  ۲۷  موزش کشاورزيترويج و آ
  ۵/۶۴  ۱۱۱  هاي کشاورزيديگر رشته

  ۸/۱۹  ۳۴  هاي غير از کشاورزيرشته
  ۱۰۰  ۱۷۲  کل

  مدرک تحصيلي

  ۴/۳۱  ۵۴  تر فوق ديپلم و پايين
  ۳/۵۲  ۹۰  ليسانس

  ۳/۱۶  ۲۸  ليسانس و دکترافوق
  ۱۰۰  ۱۷۲  کل

  پژوهش يهاافتهي: منبع
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  محور  - کشاورز يآموزش - يجيترو يها يژگيوبه هاي کارشناسان نسبت گاهبندي ديدرتبه

و  کشـور  يج و آمـوزش کشـاورز  ينظـام تـرو   يها ييمنظور شناخت نارسا، بهبخش نيا در

و  يج و آمـوزش کشـاورز  ينظـام تـرو   در ت موجـود ين وضـع يشکاف ب ييشناسا ،نيهمچن

ـ از د يآموزشـ  -يجـ يترو يهـا يژگـ يو از کـدام هـر   ،نظـام  وضعيت مطلوب در ايـن  دگاه ي

سرانجام، . شدند يبندتياولوت يمختلف کشور در دو وضع يها کارشناسان شاغل در استان

  . سه شدنديمورد مطالعه با هم مقا يها، مؤلفهيکل ایسهيمقا در

  و مشارکت ييتمرکززدا

 يسـاز  هو آگـا  يرساناطالع« يژگي، وو مشارکت ييتمرکززدا يژگيو پنجن ياز ب ؛ت موجوديوضع

  . اول قرار گرفته است ةدر رتب )٩٨/١ن يانگيمبا ( »يآموزش - يجيترو يها کشاورزان از برنامه

ـ  ،سوم و چهـارم  يها که تنها در رتبه دهدمی دست آمده نشان ج بهينتا ؛ت مطلوبيوضع ن يب

 يسـاز  و آگـاه  يرسـان اطـالع « يژگـ يو ؛ بـه ديگـر سـخن،   ت اختالف وجـود دارد يدو وضع

    .دارداول قرار  ةدر رتب )٨١/٣ن يانگيمبا ( »يآموزش -يجيترو يها برنامهکشاورزان از 

   يج و آموزش کشاورزيترو يها محور بودن برنامه -ازين

ايجاد مراکز مشاورة فني در سـطح مراکـز   «دست آمده، گوية  ؛ با توجه به نتايج بهوضعيت موجود

در بـين  ) ٧٣/١بـا ميـانگين   (» نترويج و خدمات روستاييان برای انعکاس مشـکالت بـه مسـئوال   

  .هاي ترويج و آموزش کشاورزي در رتبة نخست قرار دارد برنامه محور بودن - هاي نياز گويه

قـات بـا   يمنطبـق بـودن تحق  « يژگـ يالزم است و ،ها يبررسبر اساس نتايج  ؛وضعيت مطلوب

   .رديت قرار گيدر اولو) ٧٦/٣ن يانگيمبا (» کشاورزان يازهاين
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  )=۱۷۲n( و مشارکت ييتمرکززدا  يژگيو مربوط به يهاهيگوبندي رتبه -٣ جدول
   يآموزش -يجيترو يهايژگيو

  محور -کشاورز
  ت مطلوبيوضع  ت موجوديوضع

  *ميانگين  و مشارکت ييتمرکززدا ةمؤلف
ب يضر
  راتييتغ

  *ميانگين  رتبه
ب يضر
  راتييتغ

  رتبه

کشاورزان از  يساز آگاه و يرسان اطالع
  يجيترو يها برنامه

۹۸/۱  ۳۹۵/۰  ۱  ۸۱/۳  ۱۱۷/۰  ۱  

ق آن با دانش يو تلف يتوجه به دانش بوم
  ها ن در برنامهينو

۵۸/۱  ۴۹۲/۰  ۲  ۶۲/۳  ۱۴۶/۰  ۲  

 ينفعان در اجرا يمشارکت کشاورزان و ذ
  ها برنامه

۴۱/۱  ۵۵۷/۰  ۳  ۵۵/۳  ۱۸۱/۰  ۴  

ن ينفعان در تدو يمشارکت کشاورزان و ذ
  ها برنامه

۱۲/۱  ۶۶۳/۰  ۴  ۵۰/۳  ۱۷۵/۰  ۳  

 يابينفعان در ارزش يمشارکت کشاورزان و ذ
  ها برنامه

۰۵/۱  ۷۳۷/۰  ۵  ۴۱/۳  ۲۰۷/۰  ۵  

   خيلي زياد= ۴زياد،  =۳، کم= ۲، خيلي کم= ۱چ، يه =۰ *
  پژوهش يهاافتهي: منبع

  )=۱۷۲n( بودن محور - ازين  يژگيمربوط به و يهاهيبندي گورتبه -٤ جدول
  يآموزش -يجيترو يهايژگيو

  محور -کشاورز
  ت مطلوبيوضع  ت موجوديوضع

ج يترو يها برنامه بودن محور -ازين ةمؤلف
  و آموزش

  *ميانگين
ب يضر
  راتييتغ

  *ميانگين  رتبه
ب يضر
  راتييتغ

  رتبه

در سطح مراکز  يفن ةجاد مراکز مشاوريا
  ج و خدماتيترو

۷۳/۱  ۵۲۱/۰  ۱  ۶۳/۳  ۱۵۱/۰  ۴  

  ۳  ۱۴۲/۰  ۶۴/۳  ۲  ۵۳۹/۰  ۴۵/۱  يقاتيتحق يها افتهي ييت اجرايقابل
  ۱  ۱۱۶/۰  ۷۶/۳  ۳  ۵۴۰/۰  ۴۹/۱  کشاورزان يازهايقات با نيمنطبق بودن تحق
  ۲  ۱۱۹/۰  ۷۸/۳  ۴  ۵۶۰/۰  ۶۶/۱  ها يازسنجيبودن ن يواقع

ن ييو تع يمشارکت کشاورزان در بررس
  يآموزش يازهاين

۲۷/۱  ۶۹۳/۰  ۵  ۶۱/۳  ۱۶۴/۰  ۵  

   خيلي زياد= ۴زياد،  =۳، کم= ۲، خيلي کم= ۱هيچ،  =۰ *
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  تعامالت مناسب 
ـ  «ة يـ گو ،٥دست آمده از جـدول  ج بهيطبق نتا ؛ت موجوديوضع بـا  (» ن کشـاورزان يتعامـل ب

ـ «ة يگوو  ة نخستدر رتب) ١١/٢ن يانگيم ج و يمختلـف معاونـت تـرو    ين واحـدها يتعامل ب

  . آخر قرار گرفت ةدر رتب) ٧٣/١ن يانگيمبا (» آموزش

ـ «ة يگوبايد ، ت مطلوبيدر وضع تقدند کهکارشناسان مع ؛ت مطلوبيوضع ن مراکـز  يتعامل ب

ة يـ گو کـه  يدر حـال  رد،يـ ت قـرار گ يدر اولو) ٧٦/٣ن يانگيمبا (» ييو اجرا يقاتي، تحقيعلم

چهـارم   ةدر رتب) ٦٨/٣ن يانگيمبا (» ج و آموزشيمختلف معاونت ترو ين واحدهايتعامل ب«

  . ه استقرار گرفت

  )=۱۷۲n(تعامالت مناسب   يژگيربوط به وم يهاهيبندي گورتبه -٥ جدول

   يآموزش -يجيترو يهايژگيو

  محور -کشاورز
  ت مطلوبيوضع  ت موجوديوضع

  *ميانگين  نفعان ين ذيتعامالت مناسب ب مؤلفة
ب يضر

  راتييتغ
  *ميانگين  رتبه

ب يضر

  راتييتغ
  رتبه

  ۲  ۱۳۱/۰  ۷۵/۳  ۱  ۳۸۵/۰  ۱۱/۲  ن کشاورزانيتعامل ب

  ۳  ۱۳۸/۰  ۷۱/۳  ۲  ۴۳۲/۰  ۸۸/۱  وجن کشاورز و مريتعامل ب

  ۱  ۱۲۰/۰  ۷۶/۳  ۳  ۵۲۵/۰  ۵۹/۱  ييو اجرا يقاتي، تحقين مراکز علميتعامل ب

مختلف معاونت  ين واحدهايتعامل ب

  ج و آموزشيترو
۷۳/۱  ۵۲۹/۰  ۴  ۶۸/۳  ۱۴۵/۰  ۴  

   خيلي زياد= ۴زياد،  =۳، کم= ۲، خيلي کم= ۱هيچ،  =۰ *
  پژوهشهاي يافته: منبع
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  ها  يستگيشا ةتوسع و يتوانمندساز
 ةو توسـع  يتوانمندسـاز شدة بررسی يةن شش گويدر ب از نظر کارشناسان، ؛وضعيت موجود

 کارکنـان مروجان و  يجيو ترو ي، ارتباطيا حرفه يها تيتوجه به صالح«ية گو، ها يستگيشا

  . استت يدر اولو) ٧٥/١ن يانگيمبا (» کشاورزان يتوانمندساز يج در راستايترو

ـ تقو« يژگـ يوبايـد   ،هـا  يبررسـ بر اساس نتـايج   ؛وبوضعيت مطل مشـارکت و   يـة ت روحي

کـه   دهـد مـی  ج نشـان ين، نتايهمچن. رديت اول قرار گيدر اولو) ٧٠/٣ن يانگيمبا ( »يهمکار

با ( »يريپذ مخاطرهش قدرت يافزا« يژگيت مطلوب هم ويت موجود، در وضعيهمانند وضع

  .آخر قرار دارد ةدر رد) ٥٦/٣ن يانگيم

  )=۱۷۲n(ها  يستگيشا و توسعة يتوانمندساز  يژگيمربوط به و يهاهيبندي گورتبه -٦ جدول

   يآموزش -يجيترو يهايژگيو

  محور -کشاورز
  ت مطلوبيوضع  ت موجوديوضع

  *ميانگين  ها يستگيو توسعه شا يتوانمندساز مؤلفة
ب يضر

  راتييتغ
  *ميانگين  رتبه

ب يضر

  راتييتغ
  رتبه

و  ي، ارتباطيا هحرف يها تيتوجه به صالح

  مروجان يجيترو
۷۵/۱  ۴۱۹/۰  ۱  ۶۹/۳  ۱۳۷/۰  ۴  

  ۵  ۱۴۱/۰  ۷۱/۳  ۲  ۴۴۹/۰  ۴۰/۱  يت و نوآوريخالق ةيت روحيتقو

  ۲  ۱۳۳/۰  ۷۷/۳  ۳  ۴۹۵/۰  ۷۸/۱  نش و مهارتيسطح دانش، ب يارتقا

  ۱  ۱۳۳/۰  ۷۰/۳  ۴  ۵۲۱/۰  ۶۰/۱  يمشارکت و همکار ةيت روحيتقو

  ۳  ۱۳۵/۰  ۶۶/۳  ۵  ۵۸۱/۰  ۴۰/۱  حلو شناخت راه  يابي لهت مسئيتقو

  ۶  ۱۶۳/۰  ۵۶/۳  ۶  ۶۲۹/۰  ۲۳/۱  يريپذ مخاطرهش قدرت يافزا

   خيلي زياد= ۴زياد،  =۳، کم= ۲، خيلي کم= ۱هيچ،  =۰ *
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  دولت  يتيحما يها تيمحور بودن فعال -راباز

ـ ، گوها تيمحور بودن فعال -راباز ةيگو هارن چياز ب ؛ت موجوديوضع موقـع و  د بـه يـ خر« ةي

ة يـ گوکـه   دهـد مـی  ج نشانين، نتايهمچن. ه استاول قرار گرفت ةدر رتب »مناسب محصوالت

  . قرار دارد چهارم ةدر رد »يمحصوالت کشاورز ةيرو ياردات باز و يريجلوگ«

ـ  ،دگاه کارشناسـان يدبر اساس  ؛ت مطلوبيوضع محـور بـودن    -بـازار  يهـا  يژگـ ين ويدر ب

 ةدر رتبـ  »يمناسـب بـه بـازار و مراکـز خـدمات      يدسترس«ة يگو ،لتدو يتيحما يها تيفعال

  .داردنخست قرار 

  )=۱۷۲n(دولت  يها تيمحور بودن فعال - راباز  يژگيمربوط به و يهاهيبندي گورتبه -٧ جدول

   يآموزش -يجيترو يهايژگيو

  محور -کشاورز
  ت مطلوبيوضع  ت موجوديوضع

 يها تيمحور بودن فعال -راباز ةمؤلف

  دولت يتياحم
  *ميانگين

ب يضر

  راتييتغ
  *ميانگين  رتبه

ب يضر

  راتييتغ
  رتبه

  ۲  ۱۳۳/۰  ۷۵/۳  ۱  ۴۹۶/۰  ۵۰/۱  سب محصوالتاموقع و مند بهيخر

  ۱  ۱۳۱/۰  ۷۲/۳  ۲  ۵۰۰/۰  ۶۹/۱  يمناسب به بازار و مراکز خدمات يدسترس

  ۳  ۱۳۴/۰  ۷۳/۳  ۳  ۵۲۱/۰  ۶۲/۱  به بازار فروش يسهولت دسترس

محصوالت  ةيرو يب از واردات يريجلوگ

  يکشاورز
۳۱/۱  ۶۶۸/۰  ۴  ۶۵/۳  ۱۵۲/۰  ۴  

   خيلي زياد= ۴زياد،  =۳، کم= ۲، خيلي کم= ۱هيچ،  =۰ *
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  ها  استيجامع بودن س
جـامع   يها يژگين ويدر ب دهد که ينشان م ٨دست آمده از جدول  ج بهينتا ؛ت موجوديوضع

ـ تول يهـا  نـه يکاهش هز راستایدر ييها استين سيتدو«ة يگو ،ها استيبودن س ش يافـزا  و دي

  .نخست قرار دارد ةدر رتب) ٤٠/١ن يانگيمبا ( »درآمد

 يها يژگين ويدر بن باورند که يت موجود، کارشناسان بر ايخالف وضعبر ؛ت مطلوبيوضع

ـ با ،هـا  استيجامع بودن س در  ينيکـارآفر  راسـتای در  ييهـا  اسـت ين سيتـدو «ة يـ گود بـه  ي

  .ها توجه شود يژگير وياز سا شيب) ٧٥/٣ن يانگيمبا ( »تاروس يکشاورز

  )=۱۷۲n(ها  استيجامع بودن س  يژگيمربوط به و يهاهيبندي گورتبه -٨ جدول

   يآموزش -يجيترو يهايژگيو

  محور -کشاورز
  ت مطلوبيوضع  ت موجوديوضع

  *ميانگين  ها استيجامع بودن س ةمؤلف
ب يضر

  راتييتغ
  *ميانگين  رتبه

ب يضر

  راتييتغ
  رتبه

کاهش  راستای در ييها استين سيتدو

  ش درآمديد و افزايتول يها نهيهز
۴۰/۱  ۵۳۹/۰  ۱  ۷۶/۳  ۱۲۶/۰  ۳  

د يخر يبرا ينيتضم يها متيوجود ق

  محصوالت
۳۷/۱  ۵۸۰/۰  ۲  ۷۵/۳  ۱۲۵/۰  ۲  

  ۴  ۱۳۴/۰  ۶۹/۳  ۳  ۵۸۱/۰  ۳۷/۱  از کشاورزان يو اعتبار يمال يها تيحما

والت محص کنترل صادرات و واردات

  يکشاورز
۱۷/۱  ۵۹۴/۰  ۴  ۶۸/۳  ۱۵۱/۰  ۵  

  ۱  ۱۱۸/۰  ۷۵/۳  ۵  ۶۱۴/۰  ۳۳/۱  ينيکارآفر در راستای ييها استين سيتدو

   خيلي زياد= ۴زياد،  =۳، کم= ۲، خيلي کم= ۱هيچ،  =۰ *
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  محور  -کشاورز يآموزش -يجياست ترويس يها مؤلفه يبندرتبه
محور  -کشاورز يآموزش -يجياست ترويس  ةهر شش مؤلف ،لهن مرحيدر ا ؛ت موجوديوضع

ـ   «ة دهد کـه مؤلفـ   يج نشان مينتا. ندشدسه يبا هم مقا بـا  ( »نفعـان  ين ذيتعـامالت مناسـب ب

 ةدر رتب »دولت يتيحما يها تيمحور بودن فعال -راباز«ة اول، و مؤلف در رتبة) ٨٣/١ن ينگايم

  .ششم قرار دارد

جـامع بـودن   «ة مؤلفـ  د بـه يـ ط مطلوب، بايقدند که در شراکارشناسان معت ؛ت مطلوبيوضع

ن شـش مؤلفـه بـه    يپنجم را از بـ  ت موجود رتبةيکه در وضع ،)٧٣/٣ن يانگيمبا (» ها استيس

  . ها توجه شود ر مؤلفهيش از ساياختصاص داده بود، ب خود

  )=۱۷۲n(محور  - کشاورز يآموزش -يجياست ترويس يها مؤلفه  بنديرتبه -٩ جدول

   يآموزش -يجيترو يها همؤلف

  محور -کشاورز

  ت مطلوبيوضع  ت موجوديوضع

  *ميانگين
ب يضر

  راتييتغ
  *ميانگين  رتبه

ب يضر

  راتييتغ
  رتبه

  ۴  ۱۰۴/۰  ۷۲/۳  ۱  ۳۲۳/۰  ۸۳/۱  تعامالت مناسب

  ۶  ۱۳۰/۰  ۱۷/۳  ۲  ۳۶۸/۰  ۴۳/۱  و مشارکت ييتمرکززدا

 ج ويترو يها محور بودن برنامه -ازين

  يموزش کشاورزآ
۵۲/۱  ۳۷۶/۰  ۳  ۷۰/۳  ۰۹۰/۰  ۲  

  ۳  ۰۹۷/۰  ۶۸/۳  ۴  ۳۸۳/۰  ۵۳/۱  ها يستگيشا و توسعة يتوانمندساز

  ۱  ۰۸۶/۰  ۷۳/۳  ۵  ۳۸۵/۰  ۳۳/۱  ها استيجامع بودن س

 يتيحما يها تيمحور بودن فعال - راباز

  دولت
۵۴/۱  ۴۲۵/۰  ۶  ۷۱/۳  ۱۰۴/۰  ۵  

   خيلي زياد= ۴زياد،  =۳، کم= ۲، خيلي کم= ۱هيچ،  =۰ *
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 موجود و مطلوب هایتيوضع در هانيانگيم سةيمقا

 ،هـا گروه بودن کساني به توجه با ت موجود و مطلوب،يوضعدو  در هانيانگيم سةيمقا منظوربه

 هر نمرة نيانگيم نيب ،۱۰ جدول در شدهارائه جينتا ر اساسب. شد استفاده همبسته t آزمون از

  .ود دارددار وجتفاوت معنی مؤلفه شش

  )=۱۷۲n(ت يها در دو وضع مؤلفه نيانگيم سةيمقا يهمبسته برا t آزموننتيجه  - ۱۰ جدول

  متغير
سطوح متغير 

  )وضعيت(
  ميانگين  تعداد

انحراف 

  معيار
 t آمارة

  تمرکززدايي و مشارکت
  ۶۳۴۴/۲  ۱۵/۷  ۱۷۲  موجود

**۵۸/۴۵   
  ۰۷۱۷/۲  ۸۶/۱۵ ۱۷۲  مطلوب

ويج و هاي تر محور بودن برنامه -نياز

  آموزش کشاورزي

  ۸۵۸۹/۲  ۸۶/۷ ۱۷۲  موجود
**۳۹/۴۸   

  ۶۷۲۶/۱  ۴۴/۱۸ ۱۷۲  مطلوب

  تعامالت مناسب
  ۳۶۷۰/۲  ۳۳/۷ ۱۷۲  موجود

**۰۴/۴۳   
  ۵۵۳۸/۱  ۹۱/۱۴ ۱۷۲  مطلوب

  ها توانمندسازي و توسعة شايستگي
  ۵۱۸۸/۳  ۱۸/۹ ۱۷۲  موجود

**۳۶/۴۹   
  ۱۴۷۲/۲  ۱۲/۲۲ ۱۷۲  مطلوب

هاي حمايتي  فعاليتمحور بودن  - بازار

  دولت

  ۶۱۹۵/۲  ۱۴/۶ ۱۷۲  موجود
**۴۳/۴۲   

  ۵۵۸۲/۱  ۸۷/۱۴ ۱۷۲  مطلوب

  ها جامع بودن سياست
  ۵۶۴۳/۲  ۶۶/۶ ۱۷۲  موجود

**۰۷/۵۳   
  ۶۰۶۵/۱  ۶۴/۱۸ ۱۷۲  مطلوب

  درصد ۱معنيداری در سطح  **

  پژوهشهاي يافته: منبع
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  شنهادهايو پ يريگجهينت

در هـر دو   ،و مشـارکت  يـي تمرکززدا يهـا  هيـ گو يبنـد  رتبـه در ق نشان داد کـه  يج تحقينتا

 يهـا  کشـاورزان از برنامـه   يسـاز  و آگـاه  يرسـان اطـالع «ة يـ گوت موجود و مطلوب، يوضع

 دسـت آمـده از تحقيـق   هاي بـه  اين نتايج با يافته. دارداول قرار  ةدر رتب »يآموزش -يجيترو

ـ آنهـا ن  رد؛مطابقـت دا  Probst and Hagmann, 2005)( پروبست و هگمن قـات  يز در تحقي

روز کـردن  ، بايـد بـه  يج و آمـوزش کشـاورز  يک نظام ترويکه در  ددنيجه رسين نتيدخود ب

شـود  يباعث م کارن يا. رديها قرار گيگذاراستيت سياطالعات و دانش کشاورزان در اولو

 .موجود مؤثرتر عمل کنند يهاهيت سرمايريبرداران در مدکه کشاورزان و بهره

ج و خـدمات  يدر سطح مراکز ترو يفن ةجاد مراکز مشاوريا« يژگيو ،ت موجوديضعدر و

ـ  »برای انعکاس مشکالت بـه مسـئوالن  ان ييروستا ـ ن يهـا  يژگـ ين ويدر ب محـور بـودن    -ازي

ـ شـاه . نخسـت قـرار دارد   در رتبـة  يج و آموزش کشـاورز يترو يها برنامه و همکـاران   يول

 يج و آمـوزش کشـاورز  ينظام ترو يو معتقدند که بقاکنند يد مييج را تأين نتايا نيز )١٣٨٧(

   . دارد يبستگ آنمخاطبان  يازهايبه برآورد کردن ن

ـ  « يژگـ يتعامالت مناسـب، و  يها يژگين ويدر ب اول را در  ةرتبـ  »ن کشـاورزان يتعامـل ب

هـا   افتـه ين يا )١٣٩٠(و همکاران  يگيب يمطالعات عل. ت موجود به خود اختصاص داديوضع

ـ  « يژگـ يو ها نشـان داد کـه   يبررس ،ت مطلوبيدر وضع. دکنيد نمييرا تأ ن مراکـز  يتعامـل ب

  . ت اول قرار دارديدر اولو »ييو اجرا يقاتي، تحقيعلم

و  ي، ارتبـاط يا حرفـه  يهـا  تيتوجه به صالح« يژگي، ويتوانمندساز يهايژگين ويدر ب

در  »انييروسـتا کشـاورزان و   يوانمندسـاز ت يج در راسـتا يترو کارکنانمروجان و  يجيترو

ز ين )Phelan, 2004( فالن به باور. اول را به خود اختصاص داده است ت موجود رتبةيوضع

آمـده از  دسـت  ج بـه يها با نتا افتهين ياما ا. رود يشمار مبه ين بخش مهم و ضروريدتوجه ب

  . ندارد يهمخوان) ١٣٩٠(و همکاران  يگيب يعلو  Koyenikan, 2008)( کوينيکان مطالعات
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ت يدولـت در وضـع   يتيحمـا  يهـا  تيـ محـور بـودن فعال   - راباز يهايژگين ويدر ب

ة يـ گوت مطلـوب،  يو در وضـع  »موقـع و مناسـب محصـوالت   د بـه يخر«ة يگوموجود، 

 قاتيتحق يها افتهي. اول قرار دارند ةدر رتب »يمناسب به بازار و مراکز خدمات يدسترس«

سوانسون و راجاالهتی  و) Torre, 2003(، تور Adejo et al., 2012)(آدجو و همکاران 

)Swanson and Rajalahti, 2010( جـاد  يا نظـران صـاحب  .دکننـ  يد مـ ييـ ج را تأين نتايا

 يبرداران به بازار ضـرور ههر چه بهتر کشاورزان و بهر يدسترس برای را الزم يهارساختيز

حـال توسـعه    در يدر کشـورها  يبازار محصوالت کشاورز است که يحال ن دريا دانند؛يم

ـ يدلران بهيمانند ا انتقـال   يبـرا  کننـدگان دکننـدگان و مصـرف  يتول ةن جامعـ يل نبود ارتباط  ب

   .رو استهت با عدم تعادل روبيو عدم وجود شفاف دارياطالعات از فروشنده به خر

ـ تول يهـا  نـه يکاهش هز راستای در ييها استين سيتدو«ة يگو ،ت موجوديدر وضع  و دي

 .ه اسـت ت قرار گرفتنخس ةها در رتب استيجامع بودن س يها يژگين ويب در »ش درآمديافزا

  . دکن يد نمييها را تأ افتهين يا)  ١٣٩٠(و همکاران  يگيب يعلمطالعة ج ينتا

ن يتـر مهـم  »تعـامالت مناسـب  «ة مؤلفـ  ،ت موجـود يها، در وضع مؤلفه يکل يبند در رتبه

ـ ن) Rivera and Mwandemere, 2005( مراموانـد ورا و ير. ه استت شناخته شدياولو ز در ي

محور  -کشاورز يو آموزش يجيترو يک راهبردالزمة کرده، د ييافته را تأين يمطالعات خود ا

 بايـد  .داننـد يج مـ يو تـرو  ن پـژوهش يرا وجود تعامل ب يکشاورز راستای تحقق توسعةدر 

ـ استين سين ايتدو در  يوربهبـود بهـره   يشـود کـه در راسـتا    يدهـ سـازمان  ایگونـه هها ب

و  ييغـذا  نيازهـای سـازد تـا   کمتر به منابع را قادر  يدسترس دارای ، افراديشتيمع يکشاورز

    . ن کننديخود را تأم يبهداشت

  :شودير ارائه ميز يشنهادهاي، پدست آمدهبه جيبر اساس نتا
قـات بـا   يمنطبق بودن تحق«ها،  محور بودن برنامه -ازين يها يژگين ويکه در باز آنجا  •

 يهـا ل انجمـن يبـا تشـک   الزم است، هشناخته شد يژگين ويتر مهم »کشاورزان يازهاين
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و  يـي ن عوامل اجرايب ةرابط ها،يريگميدخالت دادن کشاورزان در تصم برای يکشاورز
بتواننـد  تر باشد که تا حد ممکن تر و منسجمکينزدکشاورزان  و جامعة يگذار ستايس

  از دانش هم استفاده کنند؛

 يها بـرا  يستگيشا ةو توسع يتوانمندساز يها هين گوين باورند که در بيان بر اکارشناس •
شـتر توجـه   يب» يمشارکت و همکار ةيت روحيتقو«به ط الزم است يمساعدتر شدن شرا

مثمـر ثمـر    يهـا  ن راسـتا گـام  يـ در ا ، بايدها يتعاون ها و جاد تشکليبا ا رو،شود؛ از اين
 برداشته شود؛

دولـت از   يتيحما يها تيمحور بودن فعال - بازار ةمؤلف يها هيگو يبند رتبهبر اساس نتايج  •
شـتر توجـه   يب »يمناسب به بازار و مراکـز خـدمات   يدسترس«الزم است به  ،نظر کارشناسان

- ا مکـان يـ مکان  بايد ط و فرهنگ آن منطقه،يدر هر منطقه با توجه به شرا رو،؛ از اينشود

 هکـ  ایگونه، بهدر نظر گرفته شود يب بازار هفتگخدمات در قال ةفروش و ارائ برای ييها
 و عموم مردم راحت و آسان باشد؛ يبرا هامکان دينب يدسترس

 يهـا  اسـت ي، توجـه بـه س  يط کشـاورز يتر شدن شرا مطلوب يکارشناسان معتقدند که برا •
ج و آمـوزش  يتـرو مسـئوالن   الزم اسـت  ،روسـت؛ از ايـن  ها مؤلفـه  ديگـر تر از جامع مهم
 که بتوان از ايـن رهگـذر،   ایگونهبهد، نکن يخود بازنگر يهااستيدر سشور ک يکشاورز

هـا  تيو آنها را محور فعال به عمل آوردرا  الزم تيان حداکثر حمايياز کشاورزان و روستا
 .دخود قرار دا يهااستيو س

  شتياددا
1. paired-samples ‘t test’ 

  منابع

 يمحور در راسـتا  -کشاورز يآموزش -يجيت ترواسيک سي يهايژگيو ،)١٣٩٢. (پسـند، م شاه
 ).منتشر نشده ةمصاحب( .يکشاورز ةتوسع
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ج يسـازمان تـرو   يهاچالش« ،)١٣٨٧. (مسرور، او  ؛.، بيابد ؛.، زينيالچ ؛.، خيزيعز ؛.، ميولشاه
 ةفصـلنام . »يـي گرارجـوع و ارباب يکرد عملکردمداريبا تحوالت به کمک دو رو يکشاور

 .٩٠-٦١، صص ٢ ة، شمار١١سال ، روستا و توسعه

 يهـا نقـش  يآت يهايريگجهت« ،)١٣٩٠. (، مينيحس ؛ و.، ميذريچ ؛.، ايمحمدملک ؛.، ميصبور
 ةفصـلنام . »ياز منظر کنشگران نظام دانش و اطالعات کشاورز يکشاورز ةج در توسعيترو

 . ٢٦-١، صص ٤ ة، شمار١٤، سال روستا و توسعه

ع انتقـال  يتسـر " يجـ يطـرح ترو  يابيارزش« ،)١٣٩٠( .ان، ليعامر يبن و ؛.زاده، ع رکيم ؛.، ايگيب يعل
قـات اقتصـاد و   يتحق ةمجل. »طرح در استان کرمانشاه يدگاه کشاورزان مجرياز د" ها افتهي

  . ٩١-٧٩ صص ،١ ةشمار ،٤٢سال  ،رانيا يکشاورز ةتوسع
ـ پا ةدر توسـع  ياساسـ  يهاچالش« ،)١٣٨٧(. ، حيبرق و .ي، يقنبر ـ ا يورزدار کشـا ي ـ . »راني  ةمجل

 .١٣٨٧زمستان . ٢٣٤-٢١٨، صص ١٦ ة، شمارتوسعه راهبرد
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