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 چکيده
های کشاورزی استان ها در دانشکدهسنجی برگزاری هفته انتقال یافتهاین پژوهش با هدف امکان

. همبستگی بود که به روش پیمایشی انجام شد -تحقیق از نوع توصیفی. تهران انجام شده است

های تربیت مدرس، دانشگاههای کشاورزی جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیأت علمی دانشکده

و کارشناسان بخش ستادی معاونت ترویج و آموزش (  =922N)تهران، پردیس ابوریحان و شاهد 

گیری و روش نمونه( 9002)با استفاده از جدول بارتلت و همکاران . بود(  =299N)کشاورزی 

نفر به عنوان  209نفر و از میان کارشناسان  291ای از میان اعضای هیأت علمی تصادفی طبقه

ابزار تحقیق، دو پرسشنامه بود که روایی محتوایی و ظاهری آنها بر اساس نظر . نمونه انتخاب گردید

جمعی از اساتید ترویج و آموزش کشاورزی و کارشناسان معاونت ترویج و آموزش وزارت جهاد 

ضریب آلفای های مختلف پرسشنامه، از برای تعیین میزان پایایی بخش. کشاورزی تأیید شد

برای  72/0تا  67/0برای پرسشنامه اعضای هیأت علمی و  67/0تا  67/0)کرونباخ استفاده گردید 

با توجه به نتایج، هر دو گروه اعضای هیأت علمی و کارشناسان در خصوص (. پرسشنامه کارشناسان

عالوه، هر دو گروه  به. های کشاورزی نگرش مثبتی داشتندها در دانشکدهبرگزاری هفته انتقال یافته

 .دانندپذیر میهای کشاورزی را تا حدی امکانها در دانشکدهبرگزاری هفته انتقال یافته

نظام دانش و اطالعات کشاورزی، نظام آموزش عالی کشاورزی، ترویج کشاورزی،  :يديکل واژگان
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 مقدمه      

مقابله صحیح با این موانع و تحقق اهداف توسعه . شماری روبرو استافزاری بیافزاری و سختامروزه، توسعه کشاورزی کشور با موانع نرم

ریزی و این امر بدون برنامه. کشاورزی نیازمند شناخت وضعیت موجود، ارزیابی دقیق امکان گذر از وضعیت موجود و ترسیم دورنمای آینده است

منظور استفاده بهینه از دستاوردهای نوین علمی و فنی، یعنی  ان و هماهنگ با تحوالت جهان بهایجاد تمهیدات الزم و متناسب با شرایط خاص ایر

های اصلی تشکیل دهنده بعد فرهنگی نظام نوین کشاورزی، نقشی اساسی در تحقیق، آموزش و ترویج به عنوان مؤلفه. فرهنگ توسعه، عملی نیست

 (.2179عبداللهی، )زی بر عهده دارند تولید، انتقال و اشاعه فرهنگ نوین توسعه کشاور

های غیردولتی، سیاستگذاران و ارائه دهندگان خدمات اعتباری همگی را باید نفعانی چون کشاورزان، کارکنان ترویج، محققان، سازمانذی

های کدیگر در جهت توسعه نوآوریاینان از طریق برقراری تعامل با ی. به عنوان منابع دانش و اطالعات مرتبط با توسعه کشاورزی در نظر گرفت

 (Groot & Roling, 1998).پردازند کشاورزی، به یادگیری از یکدیگر و تبادل اطالعات می

کارگیری آن توسط کلیه کنشگران عرصه کشاورزی یکی از ملزومات کشاورزی مدرن و کارآمد محسوب سازماندهی دانش و اطالعات و به

منظور ارتقای دانش و یکی از رویکردهای مهم است که از سوی بسیاری از کشورها به( AKIS) عات کشاورزیمقوله نظام دانش و اطال. گرددمی

 (Rathore et al., 2008).باشد اطالعات کنشگران عرصه کشاورزی و سازماندهی تعامالت سازمانی در حال اجرا می

منظور شاورزان، آموزشگران کشاورزی، محققان و مروجان به نظام دانش و اطالعات کشاورزی، نظامی است که هدف آن متحد کردن ک

مردم . صورت مثلث دانش پیشنهاد شده استاین اتحاد به . مهار دانش و اطالعات از منابع مختلف برای کشاورزی بهتر و بهبود معیشت است

دهند، ومی و خصوصی اضالع این مثلث را تشکیل میآموزش، پژوهش و ترویج خدمات عم. ویژه کشاورزان در قلب مثلث دانش هستندروستایی به

 FAO)اند وری، درآمد، رفاه و مدیریت منابع طبیعی با اتکاء به روشی پایدار طراحی شدهمنظور پاسخگویی به الزامات دانش برای بهبود بهرهکه به

and World Bank, 2000; Pascucci & De-Magistris, 2011). 

ها هستند که در آن کالجگرانتهای ترویج کشاورزی نظام ترویج دانشگاهی یا همان لندترین نظامیکی از موفق( 2176)پور به اعتقاد زمانی

در این نظام، سازمان تحقیقات کشاورزی و دانشگاه با انجام . وابستگی سازمانی و ارگانیکی موفق و کاملی بین آموزش، تحقیق و ترویج برقرار است

دهند و نظام ترویج کشاورزی با اشاعه نتایج و علوم ی در زمینه کشاورزی، دانش و علم روز را در اختیار نظام ترویج قرار میتحقیقات و پژوهش علم

را  حاصل از دانشگاه و تحقیقات در بین کشاورزان و انعکاس مشکالت کشاورزی از کشاورزان به مراکز تحقیقاتی و دانشگاه یک نظام ارتباطی قوی

متأسفانه، هنگامی که این سیستم از . توان آن را به عنوان یک کل در نظر گرفت که به صورت هماهنگ با هم فعالیت دارنداند که میهبه وجود آورد

هر چند از . طریق اصل چهار ترومن به کشورهای جهان سوم از جمله ایران صادر گردید، وابستگی آموزش، تحقیق و ترویج مورد توجه قرار نگرفت

هایی به منظور ایجاد رابطه مناسب بین ارکان این مثلث صورت گرفته است، اما نتیجه کار چندان مطلوب و دلگرم کننده تاکنون کوششآن زمان 

 .نبوده است

سازد، نتایج تحقیقات محققان در سالهای اخیر است که بر ضعف و بارزترین عاملی که ضرورت و اهمیت انجام تحقیق حاضر را آشکار می

با توجه به . شوند، اشاره دارنددی تعامالت بخش آموزش و ترویج که جزء کنشگران کلیدی نظام دانش و اطالعات کشاورزی تلقی میناکارآم

-متأسفانه در ایران توجهی جدی و هدفمند به کارکردهای ذکر شده به( رسانیآموزشی، پژوهشی و خدمات برون)ها گانه دانشگاهکارکردهای سه

از سوی دیگر، بخش ترویج کشاورزی کشور، به عنوان نهادی که وظیفه شناسایی مسایل . رسانی به جامعه نشده استمات برونویژه کارکرد خد

های مورد نیاز آن جامعه را دارد، در حال حاضر بنابه دالیلی نتوانسته است به اندازه حل و اشاعه نوآوریجامعه روستایی و به دنبال آن ارایه راه

-ای فراهم میهای کشاورزی زمینهها در دانشکدهدر نتیجه برگزاری هفته انتقال یافته. های خویش موفق و کارا باشدام و ایفای نقشکافی در انج

 .کند تا در آن یک ارتباط تنگاتنگ و موثر بین بخش ترویج و آموزش برقرار شود

معتقدند که امروزه برای حصول اطمینان از تناسب ( 2177)و نظری و صدیقی ( 2171)پژوهشگران مختلف از جمله علیپور و همکاران 

بر همین اساس، به منظور . باشدتکنولوژی با شرایط کشاورزان، وجود پیوندهای محکم بین تحقیق و ترویج در نظام کشاورزی، امری ضروری می

های تحقیقی ترویجی و برگزاری مراسم وزهای مزرعه، طرحاجرای مزارع نمایشی، ر: برقراری ارتباط متقابل بین ترویج و تحقیق اقداماتی از قبیل

های تحقیقاتی بین کارشناسان، با هدف انتقال و ترویج سریع یافته 2167ها از سال برنامه هفته انتقال یافته. ها مدنظر قرار گرفتهفته انتقال یافته

 (.2172های ترویجی،  دفتر امور ترویج و بهبود نظام)قرار گرفت  ریزان وزارت جهاد کشاوزیبرداران، در دستور کار برنامهمروجان و بهره
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که در ( حداقل دو روز)ها عبارت است از ایامی از هفته ، هفته انتقال یافته(2172)های ترویجی طبق تعریف دفتر امور ترویج و بهبود نظام

ای و استانی یقاتی، ترویجی، آموزشی و اجرا به صورت ملی، منطقههای تحقهای علمی و فنی کاربردی با همکاری زیربخشای از یافتهآن مجموعه

 .گرددکارگیری وسایل آموزشی و کمک آموزشی ارایه میدر قالب کارگاه، سخنرانی، بازدید علمی و عملی و با به

های کشاورزی به و دانشکده عالوه بر ارتباط بین تحقیق و ترویج، همکاری و هماهنگی مراکز آموزش عالی کشاورزی، از جمله دانشگاهها

های اجرایی و سسات پژوهشی، نهادهای ترویجی، بخشؤعنوان یکی از کنشگران نظام دانش و اطالعات کشاورزی با دیگر متولیان امر از جمله م

در این میان، . باشدمی های توسعه کشاورزی از اهمیت شایانی برخورداربرداران بخش کشاورزی در راستای پیشبرد اهداف و آرمانهمچنین بهره

نظری و صدیقی، )برداران کشاورزی داشته باشد، شایان توجه است سازی بهرهتواند در توانمندارتباط بین آموزش و ترویج به دلیل نقشی که می

 (. 2177؛ غالمرضایی، و همکاران، 2177

ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به دو . باشدرسانی میبروننظام آموزش عالی کشاورزی دارای سه کارکرد آموزشی، پژوهشی و خدمات

های کاربردی با همکاری و مشارکت دو قشر کارگزاران قشر جامعه روستایی و نیز نیروی انسانی شاغل در بخش تشکیالت ترویج، انجام پژوهش

ترین ت ترویج و نیز جامعه روستایی و کشاورزی، مهمای و فنی به دو قشر تشکیالترویج و نیز جامعه روستایی و کشاورزی و ارایه خدمات مشاوره

های کشاورزی، به عنوان یک نهاد آموزشی و لذا، ارتباط تنگاتنگ بین دانشکده. رسانی آموزش عالی کشاورزی استمصادیق ارائه خدمات برون

غالمرضایی، )نظران بوده است ژوهشگران و صاحبتحقیقاتی، با نهاد ترویج کشاورزی همواره مورد تأکید سیاستگذاران عرصه توسعه کشاورزی، پ

2177  .) 

های توان دریافت که ارتباط بین بخش آموزش و باالخص دانشکدهبر خالف شواهد گفته شده، در ایران با بررسی مطالعات گوناگون می

؛ علیپور، 2177؛ نظری و صدیقی، 2122اران، فعلی و همک)برداران بخش کشاورزی، ضعیف و ناچیز است کشاورزی و مراکز ترویج کشاورزی و بهره

 (. 2177؛ سلطانی و همکاران، 2177زاده و همکاران،  ؛ شریف2120بیگی و همکاران،  ؛ علی2177

گانه آموزشی، پژوهشی تواند از طریق کارکردهای سهتوان چنین نتیجه گرفت که آموزش عالی کشاورزی میبا توجه به آنچه گفته شد، می

در همین راستا، به منظور دستیابی به این ایفای نقش، الزم است که از سوی این دو نهاد، . رسانی در عرصه ترویج نقش ایفا کندونو خدمات بر

سازی یک سری سازوکار سیاستی گردد، تا از طریق این سازوکارها آموزش عالی کشاورزی بتواند به یک مشارکت پایدار و اقدام به اجرا و پیاده

 . اندکشورهای مختلف راهکارهای متفاوتی را برای ایجاد ارتباط آموزش و ترویج اتخاذ کرده. با ترویج کشاورزی دست یابد مندسامان

دانشگاه کرنل در آمریکا با هدف رونق بخشیدن به مزارع کوچک به منظور تأمین امنیت غذایی، سالمتی جوامع  2مزارع کوچک برنامه

در دانشگاه ایالتی واشنگتن در بخش ترویج این 9، تشکیل تیم مزارع کوچک(Cornell University, 2013) روستایی و پایداری محیط زیست

 ,Washington State University)های ترویج، تحقیق و آموزش به نفع کشاورزان با مزارع کوچک و متوسط دانشگاه با هدف انجام فعالیت

-العمر در پاسخ به نیازهای افراد و جامعه در دانشگاه ساسکاچوان کانادا در قالب سمینارها و کارگاههایی برای یادگیری مادام ، ایجاد فرصت(2013

ها توسط دانشگاه کشاورزی هاریانا در هندوستان های ترویجی در روزنامه، انتشار فعالیت(University of Saskatchewan, 2013)های آموزشی 

-دانشگاه چوالنگ "علم برای جامعه محلی"و یا برنامه  (CCS Haryana Agricultural University, 2013)مردم محلی  در پاسخ به سؤاالت 

 Chulalongkorn)های تعامل  بین دانشجویان با این جوامع کورن در تایلند با هدف گسترش علم و نوآوری در بین جوامع محلی و برقرای زمینه

University, 2013 )باشدها در کشورهای آمریکا، کانادا، هندوستان و تایلند می  رسانی دانشگاه هایی از خدمات برون نمونه . 

در ادامه به برخی از این تحقیقات . ارتباط بین تحقیق، ترویج و آموزش موضوع مطالعات و تحقیقات مختلف خارجی و داخلی شده است

 .اشاره شده است

Koswara  (1986) شاورزی در اندونزی، بر نقش ترویج به عنوان عامل مابین دانشکده و های کدر تحلیل خود از وضعیت دانشکده

های آبخیزداری و مرتعداری های بزرگ، مانند مهاجرت یا اسکان کشاورزان، طرحهای کشاورزی در طرحکند و حضور دانشکدهکشاورزان تأکید می

 .داندرا بسیار مؤثر می

 (2000) Keating & Sjoquist ه استفاده از یک سازمان خارجی برای تسهیل مشارکت دانشگاه و جامعه به ضرورت در پژوهشی در زمین

ها و اختالفات بین وجود یک سازمان خارجی به عنوان واسط بین دانشگاه و جامعه اشاره کرده تا به عنوان کانالی عمل کند که از طریق آن نابرابری

های های برنامهد و اطمینان ایجاد شود، همچنین با ایجاد یک تعامل مستمر بر محدودیتاعتما دانشگاه و جامعه کم شود، بین جامعه و دانشگاه

 .دانشگاهی تأثیر گذارد و در وظایف دانشگاه تغییراتی ایجاد کند

                                                           
1
Small Farms Program 

2Small Farms Team 

http://www.cornell.edu/outreach/programs/program_view.cfm?ProgramID=403
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Bill  (2007) از منظور سازماندهی مجدد تحقیق، آموزش و ترویج در ایالت متحده پیشنهادهایی داده است که به 92در قالب طرح کریت

-ها و مؤسسات کشاورزی، تفویض اختیار به ذیهای توسعه توسط دانشگاهتوان به تجمیع صحیح تحقیق و آموزش و هدایت برنامهجمله آنها می

 .رسد، اشاره کرددست کشاورزان میهای تحقیقاتی بهکه یافتهای و اطمینان از اینهای ملی، محلی و ناحیهنفعان جهت تنظیم اولویت

  (2005) Sadighi تحلیلی از نهادها در کشورهای در حال توسعه: پیوندهای تحقیق، آموزش و ترویج"ای تحت عنوان در مطالعه" 

راهکارهایی برای بهبود پیوندهای تحقیق، ترویج و آموزش برای کشورهای در حال توسعه ارائه کرده است که از آن جمله می توان به تقویت 

 .ها اشاره کردهی نهادها و تغییر سیاستها، دوباره سازماندسازمان

در تحقیقی به منظور ارائه سازوکارهای مناسب در جهت مشارکت دانشگاه در عرصه ترویج، اقداماتی چون تشکیل ( 2177)غالمرضایی 

ترک همکاری دانشکده جلسات توجیهی با کارشناسان و مسؤوالن ستادی و استانی و اعضای هیأت علمی در جهت توجیه و اهمیت ایجاد دفتر مش

های مشترک، دادن امتیاز مادی و معنوی به دانشگاهیان جهت تهیه مواد آموزشی ـ ترویجی، برگزاری سمینارها، با ادارات ترویج، تشکیل کمیته

 .ای، استانی و ملی را پیشنهاد کرده استهای آموزشی مشترک منطقهها و کارگاهسمپوزیوم

حلیل سازوکارهای ارتباطی موجود میان ترویج کشاورزی و سایر کنشگران از دیدگاه کارشناسان، به این در ت( 2176)حسینی و اسکندری 

ترین مشکل این ارتباط موانع سازمانی مهم. نتیجه رسیدند که تعامل کنونی میان ترویج و دیگر کنشگران، نهادینه نبوده و در حد ضعیفی قرار دارد

 .کمترین تأثیر را در وضعیت کنونی تعامل بین کنشگران داردباشد و عوامل نگرش کارشناسان می

های کشاورزی، فرصتی را برای پژوهشگران دانشگاهی فراهم ها در دانشکدهچه گفته شد، برگزاری مراسم هفته انتقال یافتهبا توجه به آن

های ه و از این آگاهی در امور آموزشی و طراحی و انجام فعالیتتری یافتآورد تا از نزدیک با مسائل، نیازها، و شرایط روز کشاورزی آشنایی بیشمی

های مناسب برای بهبود کشاورزی آشنا حلهای علمی و راهاز طرفی دیگر، کشاورزان و مروجین، با جدیدترین یافته. جویندتحقیقاتی خود بهره 

های خصوصی ن پژوهشگران، مروجان، آموزشگران، کشاورزان و بخششود که در آاز سوی دیگر، در قالب این برنامه، فرصتی ایجاد می. شوندمی

ای ابتدا باید به البته نکته مهم این است که قبل از برگزاری هر برنامه. گرددثر بین این عناصر میؤگرد هم آمده، و باعث ایجاد ارتباط نزدیک و م

پذیری آن با هدف بررسی شرایط و ها، امکانبل از برگزاری هفته انتقال یافتهدر این تحقیق نیز ق. ای از باید و نبایدهای آن پرداختبررسی پاره

 کندتعریف میای  مطالعهسنجی را امکان Reed (2011). های کشاورزی ضروری استها در دانشکدهاستلزامات مورد نیاز برگزاری هفته انتقال یافته

 .شود درنظر گرفته می( اقدام) آمیز یک عمل احتمال انجام موفقیت که از طریق آن

 ,Keating & Sjoquist ,.2008 ؛  176؛ حسینی و اسکندری،2177غالمرضایی، )در این تحقیق با اقتباس از تحقیقات انجام شده 

ماد تعامل و اعت. پذیری در قالب سه عامل تعامل و اعتماد متقابل، زیرساختی و تسهیالتی و انگیزشی و تشویقی بررسی شده استامکان (2000

، بر اساس این کشندافراد به منظور دستیابی به یک موقعیت گروهی از منافع شخصی دست میشود که طبق آن متقابل به عنوان باوری معرفی می

در  ی و تسهیالتیزیرساخت عامل. دیدگاه تعامل و اعتماد متقابل با مفاهیمی چون همکاری، صداقت، وفاداری و دگرخواهی ارتباط نزدیکی دارد

والن این اجزا و عناصر را ؤچنانچه مس. شود امکانات، مدیریت، کارکنان، مستندسازی، امور مالی، منابع و خدمات را شامل میهای حالت کلی مقوله

ریک عامل انگیزشی و تشویقی عبارت است از هر چیزی که باعث تح. خود بردارندای در پیشبرد اهداف توانند نقش تعیین کنندهفراهم آورند، می

 ،کسانی که تحریک شوند. را بر حسب رفتار عملی تعریف کردو تشویق توان انگیزش  می. باشدفرد به انجام کاری برای رسیدن به اهداف مطلوب می

ال سنجی برگزاری هفته انتقبا توجه به آنچه گفته شد، هدف کلی این پژوهش امکان. نمایند نسبت به کسانی که تحریک نشوند تالش بیشتری می

 :باشددر این راستا پاسخ به سؤاالت زیر مورد نظر می. باشدهای کشاورزی استان تهران میها در دانشکدهیافته

 های کشاورزی در چه سطحی است؟ها در دانشکدهنگرش اعضای هیأت علمی و کارشناسان در خصوص برگزاری هفته انتقال یافته

داری های کشاورزی تفاوت معنیها در دانشکدهدر خصوص برگزاری هفته انتقال یافتهآیا بین نگرش اعضای هیأت علمی و کارشناسان 

 وجود دارد؟

 باشد؟پذیر میهای کشاورزی امکانها در دانشکدهآیا از دیدگاه اعضای هیأت علمی و کارشناسان برگزاری مراسم هفته انتقال یافته
 

 هامواد و روش

. ها از نوع توصیفی ـ همبستگی بودها پیمایشی و از لحاظ شیوه تحلیل دادهظر گردآوری دادهاین پژوهش از نظر هدف کاربردی، از ن

تربیت مدرس، تهران، پردیس ابوریحان و )های دولتی استان تهران های کشاورزی دانشگاهجامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیأت علمی دانشکده

 Bartlett)با استفاده از جدول بارتلت و همکاران . بود(  =299N)رویج و آموزش کشاورزی و کارشناسان بخش ستادی معاونت ت(  =922N( )شاهد

et al., 2001 )نفر و از میان  291ای با انتساب متناسب، از میان اعضای هیأت علمی گیری تصادفی طبقهدرصد و روش نمونهدر سطح خطای یک

منظور گردآوری اطالعات، پس از بررسی جامع ادبیات موضوع، دو پرسشنامه، یکی برای به. نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید 209کارشناسان 



 551 -591، ص 5931 ،زمستان  8های پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره رویکرد
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
ای، نگرش نسبت های فردی و حرفههر پرسشنامه مشتمل بر سه بخش، شامل ویژگی. اعضای هیأت علمی و دیگری برای کارشناسان طراحی شد

بر پایه طیف لیکرت از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم و ( گویه 96ناسان  هر کدام برای اعضای هیأت علمی و کارش)ها به برگزاری هفته انتقال یافته

بر پایه طیف لیکرت از کامالً مخالفم تا کامالً ( گویه 27گویه و کارشناسان با  27اعضای هیأت علمی با )ها پذیری برگزاری هفته انتقال یافتهامکان

 1برای اعضای هیأت علمی )، زیرساختی و تسهیالتی (گویه 7برای اعضای هیأت و کارشناسان، )قابل موافقم در قالب سه عامل تعامل و اعتماد مت

برای سنجش . طراحی وتدوین شد( گویه 6گویه و کارشناسان  2برای اعضای هیأت علمی )و انگیزشی و تشویقی ( گویه 9گویه و کارشناسان 

ورزی و کارشناسان معاونت ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی پرسیده شد و بر مبنای روایی صوری، نظر جمعی از اساتید ترویج و آموزش کشا

های مختلف پرسشنامه در مرحله پیش آزمون برای تعیین پایایی ابزار پژوهش، آلفای کرونباخ برای بخش. عمل آمداظهارنظر آنان اصالحات الزم به

-به 72/0تا  67/0و کارشناسان بین  67/0تا  67/0لف پرسشنامه اعضای هیأت علمی بین های مختمقدار آلفای کرونباخ برای بخش. محاسبه شد

های ها از آمارهبرای تجزیه و تحلیل داده. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 27نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده(. 2)جدول  دست آمد

استفاده  tغییرات و برای مقایسه نگرش اعضای هیأت علمی و کارشناسان از آزمون استنباطی توصیفی مانند فراوانی، درصد، میانگین و ضریب ت

بندی نگرش در قالب سطوح ضعیف، متوسط، خوب و عالی از معیار فاصله انحراف معیار از میانگین به شرح زیر استفاده همچنین برای گروه. شد

 (2177رسولی آذر و صدیقی، )شد 

 

Aضعیف =: A< Mean – Sd 

B= :متوسط  Mean – Sd<B <Mean 

C= خوب: Mean< C < Mean + Sd 

D= عالی : Mean + Sd< D 

 
 هاي مختلف پرسشنامهمقدار آلفاي کرونباخ بخش -1جدول

 آلفای کرونباخ های پرسشنامهبخش 

 67/0 نگرش اعضاي هيات علمی

 67/0 پذیریامکان

 72/0 نگرش کارشناسان

 67/0 پذیریامکان

 

 

  نتایج و بحث
دست آمده از پرسشنامه اعضای هیأت علمی نشان داد که میانگین سنی اعضای هیأت علمی نتایج به: های فردی پاسخگویانویژگی

تر آنان استادیار و محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی بیش( درصد 9/71)ترشان مرد، مرتبه علمی بیش( درصد 1/72)تر آنان بیش. سال بود 16/11

درصد آنان فاقد سابقه کار اجرایی در  7/76درصد از اعضای هیأت علمی فاقد سابقه فعالیت ترویجی و  77همچنین . داخل کشور بود( درصد 2/77)

تر آنان بیش. سال بود 7/17های فردی کارشناسان حاکی از آن است که میانگین سنی آنان های مربوط به ویژگییافته. بخش کشاورزی بودند

همچنین، میزان . سال بود 27کارشناسی و میانگین سابقه کار کارشناسان حدود ( درصد 7/72)ترشان مرد، سطح تحصیالت بیش( ددرص 7/61)

 . فاقد سابقه کار مشترک با دانشگاه بودند( درصد 7/70)قابل توجهی از آنها 

سته شد تا نظر خود در خصوص مدت زمان برگزاری، محل در قالب چند سؤال از پاسخگویان خوا: هااستلزامات برگزاری هفته انتقال یافته

استلزامات مورد نیاز برگزاری هفته انتقال ( 9)در جدول . ها را بیان نمایندهای قابل ارائه و زمان مناسب برگزاری هفته انتقال یافتهبرگزاری، فعالیت

 .های اول تا سوم آورده شده است ان از اولویتهای کشاورزی از دیدگاه اعضای هیأت علمی و کارشناسها در دانشکدهیافته
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هاي کشاورزي از دیدگاه اعضاي هيأت علمی و ها در دانشکدهاستلزامات مورد نياز برگزاري هفته انتقال یافته -2جدول 

 کارشناسان

 کارشناسان اعضاي هيأت علمی موارد 

 -درصد چهار روز 1/91 -درصد، پنج روز 9/97 مدت زمان مناسب 

 درصد سه روز 7/21

 -درصد چهار روز 7/26 -درصد، پنج روز 7/91

 درصد سه روز 6/27

های درصد، به صورت استانی در دانشکده 2/79 محل برگزاري 

 کشاورزی

-درصد،  به صورت استانی در دانشکده 1/79

 های کشاورزی

فعاليت قابل عرضه در این 

 مراسم

د درص 7/96 -های فنیدرصد ارائه مشاوره 1/92

کالس برای کشاورزان و /برگزاری سخنرانی

درصد برگزاری دوره  7/22 -کارشناسان

کارگاه آموزشی برای کشاورزان و /آموزشی

 کارشناسان

های آموزشی و درصد برگزاری دوره 1/97

  -کارگاه آموزشی برای کشاورزان و کارشناسان

کالس برای /درصد برگزاری سخنرانی 7/91

درصد ارائه  7/99 -کشاورزان و کارشناسان

 های فنیمشاوره

استقرار دبيرخانه در 

 هاي کشاورزيدانشکده

 درصد موافقند 2/77 درصد موافقند 1/71

درصد همزمان با هفته پژوهش در هفته آخر  9/72 زمان مناسب جهت برگزاري 

درصد همزمان با هفته جهاد  9/97 -آذر

درصد در  7/91 -(هفته آخر خردادماه)کشاورزی

 ه بین دو ترمفاصل

درصد همزمان با هفته پژوهش در هفته  2/71

درصد همزمان با هفته  9/17 -آخر آذر ماه

 7/6 -(هفته آخر خردادماه)جهاد کشاورزی

 درصد در فاصله بین دو ترم

 

هاي ها در دانشکدهنگرش اعضاي هيأت علمی و کارشناسان در خصوص برگزاري هفته انتقال یافته. 1سؤال 

 ؟ر چه سطحی استکشاورزي د
 96های کشاورزی از ها در دانشکدهبرای سنجش میزان نگرش اعضای هیأت علمی در خصوص برگزاری هفته انتقال یافته

. استفاده شده است( 7=و کامالً موافقم 1=، موافقم1=، نظری ندارم9=، مخالفم2=کامالً مخالفم)ای لیکرت گویه با طیف پنج گزینه

های نگرش اعضای هیأت علمی نسبت به بندی گویهمیانگین، انحراف معیار، ضریب پراکندگی و رتبه به ترتیب( 1)در جدول 

-برگزاری هفته انتقال یافته"های دهد که گویههای این جدول  نشان مییافته. ها ذکر شده استبرگزاری مراسم هفته انتقال یافته

ها فرصت مناسبی برگزاری هفته انتقال یافته"و  "شودکشاورزان می ها منجر به آشنایی اعضای هیأت علمی با مشکالت واقعی

دانش دانشگاهیان، "ها و گویه ترتیب در باالترین رتبهبه "برای ارائه مسائل و مشکالت کشاورزان به مراکز علمی و آموزشی است

این یافته با نتایج . قرار گرفته است ترین رتبهدر پایین( 1)با کسب میانگین زیر حد متوسط  "غالباً مبتنی بر نیاز روستاییان است

منظور فراهم کردن شرایط افزایش آگاهی استادان دانشگاه از کشاورزی استان و کشور، که نشان داد به( 2162)پژوهش زمانی 

 .الزم است زمینه مساعدی در برقراری ارتباط مطلوب با ترویج فراهم شود، همسو است

های با توجه به یافته. ای هیأت علمی بر حسب سطوح مختلف نگرشی نشان داده شده استفراوانی اعض( 1)در جدول 

های کشاورزی ها در دانشکدهنسبت به برگزاری هفته انتقال یافته%( 2/22نفر یا  229)جدول نگرش بیشتر اعضای هیأت علمی 

 .راسمی نگرش متوسطی داردنسبت به برگزاری چنین م%( 7/0)نفر  2این در حالی است که فقط . مثبت است
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 ( =123n)هاي کشاورزي ها در دانشکدهبندي نگرش اعضاي هيأت علمی نسبت به برگزاري مراسم هفته انتقال یافتهرتبه -3جدول 
 انحراف *میانگین متغیر

 معیار

 ضریب

 تغییرات

 رتبه

واقعی کشاورزان  ها منجر به آشنایی اعضای هیأت با مشکالتبرگزاری هفته انتقال یافته

 .شودمی

72/1 70/0 222/0 2 

ها فرصت مناسبی برای معرفی مسائل و مشکالت کشاورزان به برگزاری هفته انتقال یافته

 .مراکز علمی و آموزشی است

70/1 77/0 292/0 9 

ها منجر به کاهش فاصله به وجود آماده بین سه بخش ترویج، برگزاری هفته انتقال یافته

 .گرددوزش میتحقیق و آم

96/1 77/0 212/0 1 

… … … … … 
 97 191/0 97/2 09/1 .های ترویجی را دارنددانشگاهیان وقت کافی برای پرداختن به فعالیت

 97 112/0 17/2 27/1 .دانش دانشگاهیان، غالباً مبتنی بر نیاز بخش کشاورزی است

 96 172/0 17/2 67/9 .دانش دانشگاهیان، غالباً مبتنی بر نیاز روستاییان است

 کامالً موافقم= 7موافقم    = 1ندارم    نظری= 1مخالفم     = 9کامالً مخالفم     = 2: مقیاس*

 
 

 

 

 

گویه با  96های کشاورزی از نشکدهها در دابرای سنجش میزان نگرش کارشناسان در خصوص برگزاری هفته انتقال یافته

در . استفاده شده است( 7=و کامالً موافقم 1=، موافقم1=، نظری ندارم9=، مخالفم2=کامالً مخالفم)ای طیف لیکرت پنج گزینه

وطه های نگرش کارشناسان به برگزاری مراسم مرببندی گویهبه ترتیب میانگین، انحراف معیار، ضریب پراکندگی و رتبه( 7)جدول 

. توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب سطوح مختلف نگرشی نشان داده شده است( 7)با استفاده از ضریب پراکندگی و در جدول 

ها ها توسط وزارت جهادکشاورزی و دانشگاهاجرای مشترک برنامه انتقال یافته"های دهد که گویهنشان می( 7)های جدول یافته

های کشاورزی با کشاورزان و روستا باعث ارتقای جایگاه تعامل و ارتباط دانشکده"و  "شودان میهای آنافزایی فعالیتموجب هم

، "باشدکارکرد دانشگاه، تنها تدریس و پژوهش نمی"های ها و گویهترتیب در باالترین رتبهبه "گرددها در جامعه میاین دانشکده

باشد و دانش دانشگاهیان، غالباً مبتنی بر نیاز کارشناسان می"،"باشدزی میدانش دانشگاهیان، غالباً مبتنی بر نیاز بخش کشاور"

این نتایج با نتایج . ها قرار گرفتندترین رتبهدر پایین 1با میانگین زیر  "زبان دانشگاهیان با کارگزاران ترویج، متفاوت است"

گذار ترویج که در حال حاضر ریز و سیاستان برنامهکه بیان داشته، شاید بهتر باشد که جمعی از کارشناس( 2169)راد  پزشکی

های آموزشی مورد نیاز دانشجویان همکاری ای در سمت مشاور با استادان دانشگاه برای تدوین برنامهشاغل نیز هستند طی برنامه

 .تنگاتنگی داشته باشند، همخوانی دارد

 
 ( =123n)هاي کشاورزي ها در دانشکدهسطوح نگرش اعضاي هيأت علمی نسبت به برگزاري هفته انتقال یافته -4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی سطوح نگرش

 0 0 0 ضعیف

 7/0 7/0 2 متوسط

 2/7 2/7 20 خوب

 200 2/22 229 عالی

  200 291 کل

 1: حداکثر امتیاز کسب شده       9: حداقل امتیاز کسب شده       12/0:انحراف معیار             20/1: میانگین
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( =102n)هاي کشاورزي ها در دانشکدهتقال یافتهبندي نگرش کارشناسان نسبت به برگزاري هفته انرتبه -5جدول

 

انحراف  *میانگین هاگویه

 معیار

 رتبه تغییراتضریب

ها ها توسط وزارت جهادکشاورزی و دانشگاهاجرای مشترک برنامه انتقال یافته

 .شودهای آنان میافزایی فعالیتموجب هم

99/1 72/0 211/0 2 

ورزی با کشاورزان و روستا باعث ارتقاء جایگاه های کشاتعامل و ارتباط دانشکده

 .گرددها در جامعه میاین دانشکده

16/1 76/0 271/0 9 

 1 277/0 62/0 92/1 .شودها منجر به انجام مطالعات کاربردی میبرگزاری هفته انتقال یافته

… … … … … 

 97 117/0 06/2 11/9 .باشددانش دانشگاهیان، غالباً مبتنی بر نیاز کارشناسان می

 97 171/0 02/2 17/9 .باشددانش دانشگاهیان، غالباً مبتنی بر نیاز بخش کشاورزی می

 96 129/0 96/2 77/9 .باشدکارکرد دانشگاه، تنها تدریس و پژوهش می

 کامالً موافقم= 7موافقم    = 1ندارم    نظری= 1مخالفم     = 9کامالً مخالفم     = 2: مقیاس*

-ها در دانشکدهنسبت به برگزاری هفته انتقال یافته%( 6/71نفر یا  77)، نگرش بیشتر کارشناسان (7)های جدول به یافته با توجه

 .دارای نگرش ضعیف هستند%( 9)نفر  9این در حالی است که فقط . های کشاورزی در سطح عالی قرار دارد

 
 هاي کشاورزيها در دانشکدهنتقال یافتهسطوح نگرش کارشناسان نسبت به برگزاري هفته ا  -6جدول 

  (102n= ) 
 درصد تجمعی درصد فراوانی سطوح نگرش

 9 9 9 ضعیف

 6/21 6/29 21 متوسط

 1/17 7/92 99 خوب

 200 6/71 77 عالی

  200 209 کل

ثر امتیاز کسب حداک         72/9: حداقل امتیاز کسب شده       16/0: انحراف معیار             20/1: میانگین

 7: شده

ها در آیا بين نگرش اعضاي هيأت علمی و کارشناسان در خصوص برگزاري هفته انتقال یافته. 2سؤال

 داري وجود دارد؟هاي کشاورزي تفاوت معنیدانشکده
ی هاها در دانشکدهبه منظور مقایسه نگرش اعضای هیأت علمی و کارشناسان در خصوص برگزاری هفته انتقال یافته

-دهد که بین نگرش این دو گروه نسبت به برگزاری هفته انتقال یافتهنتایج این آزمون نشان می. استفاده شد tکشاورزی از آزمون 

های ارائه شده در جدول با توجه به یافته. خطا وجود دارد 02/0داری در سطح  های کشاورزی تفاوت آماری معنیها در دانشکده

نگرش مساعدتری نسبت به برگزاری این مراسم  72/1نسبت به کارشناسان با میانگین  02/1میانگین  ، اعضای هیأت علمی با(6)

های که در زمینه واکاوی نگرش متخصصان ترویج پیرامون تعامل( 2122)این یافته با نتیجه پژوهش نوری و صدیقی . دارند

یافتند که متخصصان بخش اجرایی ترویج در مقایسه با دو  انجام دادند، به این نتیجه دست AKIS/RDهای موجود بین زیر نظام

های تری نسبت به تعاملباشند، نگرش منفیگروه دیگر که شامل اعضای هیأت علمی ترویج و دانشجویان دکترای ترویج می

 .باشدموجود در نظام دانش و اطالعات کشاورزی دارند، همسو می
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 هاو کارشناسان در خصوص برگزاري هفته انتقال یافته مقایسه نگرش اعضاي هيأت علمی -7جدول 

sig T متغیر سطوح متغیر فراوانی میانگین 

000/0 77/1 02/1 291 نگرش هیأت علمی 

 کارشناسان 209 72/1

*p≤ 01/0  

 

پذیر های کشاورزی امکانها در دانشکدهآیا از دیدگاه اعضای هیأت علمی و کارشناسان برگزاری مراسم هفته انتقال یافته. 1سوال 

 باشد؟می

پذیری برگزاری هفته انتقال در این قسمت به منظور بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی و کارشناسان در خصوص امکان

پذیری برگزاری این مراسم در قالب سه عامل تعامل و اعتماد متقابل، زیرساختی و تسهیالتی، و انگیزشی و تشویقی ها، امکانیافته

 .رسی شده استبر

 عامل تعامل و اعتماد متقابل( الف

های مربوط به عامل تعامل و اعتماد متقابل در قسمت اعضای هیأت دهد که در بین گویهنشان می( 7)های جدول یافته

به نخست، و در رت 21/0با ضریب تغییرات  "های تیمی و گروهی با دیگر همکاران هستمعالقمند به انجام فعالیت"علمی، گویه 

با ضریب  "های کشاورزی با مؤسسات تحقیقاتی وترویجی مرتبط با بخش کشاورزی تعامل کافی وجود داردبین دانشکده"گویه 

که بیان داشتند تعامل کنونی میان ترویج ( 2176)این یافته با یافته حسینی و اسکندری . در رتبه آخر قرار گرفت 17/0تغییرات 

 .باشدنه نبوده و در حد ضعیفی قرار درد، همسو میو دیگر کنشگران، نهادی

های تیمی و گروهی با اعضای هیأت انجام فعالیت"در قسمت کارشناسان، گویه ( 2)با توجه به نتایج حاصله از جدول 

در  در رتبه نخست قرار دارد و نشان از تمایل کارشناسان جهت همکاری با اعضای هیأت علمی 90/0با ضریب تغییرات  "علمی

، بیان داشتند متخصصان ترویج بر این باورند که شمار (2122)ها دارد، در این راستا نوری و صدیقی برگزاری هفته انتقال یافته

های ارتباطی برای تعامل گران کافی نبوده و در صورت فراهم بودن زیرساختهای ارتباطی موجود بین ترویج و دیگر کنشطرح

گران را خواهند داشت که با نتایج این تحقیق در این کارکنان ترویج گرایش به ارتباط با دیگر کنش گران،ترویج با  دیگر کنش

با ضریب تغییرات  "های کشاورزی اعتماد دارندهای دانشکدهها و توانمندیکشاورزان به قابلیت"و گویه .  باشدزمینه هم راستا می

های منتج از بخش بیان داشتند، بعضا یافته( 2177)فریمانی و علیپور  دسدر همین راستا مق. در رتبه آخر قرار گرفت 11/0

تحقیقات و دانشگاه منطبق با نیازهای کشاورزان نیست و الزم است با برقراری ارتباط بین تحقیقات و ترویج اطالعات الزم در 

های حلکز پژوهشی منتقل و بدنبال آن راهها و شرایط فرهنگی روستائیان بوسیله ترویج به مرامورد شرایط، امکانات، اولویت

 .های تولیدکنندگان توسط مراکز پژوهشی به ترویج منتقل و ترویج آنها را به کشاورزان ارائه نمایدمناسب با شرایط و خواسته
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 ( =102n) (کارشناسان)هاي مربوط به عامل تعامل و اعتماد متقابلبندي گویهرتبه -9جدول 

انحراف *میانگین هاگویه

 معیار

-ضریب

 تغییرات

 رتبه

های تیمی و گروهی با اعضای هیأت علمی دانشگاه عالقمند به انجام فعالیت

 .هستم

21/1 77/0 90/0 2 

 9 92/0 20/0 20/1 .جهت ارتباط با اعضای هیأت علمی از مهارت کافی برخوردار هستم

 1 11/0 90/2 72/1 .دارمهای تحقیقاتی اعضای هیأت علمی اعتماد به یافته

-مثل برگزاری هفته انتقال یافته)های پژوهشی و آموزشی به دانشگاه و فعالیت

 .اعتقاد دارم( های تحقیقاتی

26/9 27/2 12/0 1 

های کشاورزی با مؤسسات تحقیقاتی و ترویجی مرتبط با بخش بین دانشکده

 .کشاورزی تعامل کافی وجود دارد

17/9 01/2 19/0 7 

 7 11/0 06/2 11/9 .های کشاورزی اعتماد دارندهای دانشکدهها و توانمندیورزان به قابلیتکشا

  21/0 12/0 96/1 کل

 کامالً موافقم= 7موافقم    = 1ندارم    نظری= 1مخالفم     = 9کامالً مخالفم     = 2: مقیاس*

 

 عامل زیرساختی و تسهيالتی( ب

حاکی از آن است که گویه ( 20جدول)مل زیرساختی و تسهیالتی،از دیدگاه اعضای هیأت علمی  های مربوط به عابندی گویهرتبه

 92/0با ضریب تغییرات  "ها وجود دارددر دانشکده کشاورزی تسهیالت و بودجه کافی جهت برگزاری مراسم هفته انتقال یافته"

ها وجود کنندگان در مراسم هفته انتقال یافتهمات به شرکتامکانات الزم برای ارائه خددر این دانشکده "در رتبه اول و گویه 

میانگین کلی عامل زیرساختی و تسهیالتی از دیدگاه اعضای هیأت علمی . در رده آخر قرار دارد 10/0با ضریب تغییرات  "دارد

 باشدمی 71/9

. 

 ( =123n)اعضاي هيأت )هاي مربوط به عامل تعامل و اعتماد متقابل بندي گویهرتبه -8جدول
انحراف *گینمیان هاگویه

 معیار

-ضریب

 تغییرات

 رتبه

های تیمی و گروهی با دیگر همکاران عالقمند به انجام فعالیت

 .هستم

72/1 71/0 21/0 2 

-مثل برگزاری هفته انتقال یافته)های ترویجی به ترویج و فعالیت

 .اعتقاد دارم( های تحقیقاتی

12/1 72/0 27/0 9 

 1 26/0 61/0 21/1 .ارت کافی برخوردار هستمجهت ارتباط با جامعه روستایی از مه

های کشاورزی های دانشکدهها و توانمندیکشاورزان به قابلیت

 .اعتماد دارند

79/9 02/2 17/0 1 

های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی اعتماد های اجرا به یافتهبخش

 .دارند

72/9 21/2 19/0 7 

و ترویجی تعامل  های کشاورزی با مؤسسات تحقیقاتیبین دانشکده

 .کافی وجود دارد

29/9 26/0 17/0 7 

  29/0 10/0 11/1 کل

 کامالً موافقم= 7موافقم    = 1ندارم    نظری= 1مخالفم     = 9کامالً مخالفم     = 2: مقیاس*
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ذکر شده ( 22)یالتی در جدول های مربوط به دیدگاه کارشناسان در خصوص عامل زیرساختی و تسهبندی گویهرتبه

با  "های کشاورزی پاسخگوی برگزاری  مراسم این هفته نیستفضا و امکانات موجود در دانشکده"با توجه به نتایج، گویه . است

های کشاورزی رسانی دانشکدهسیاستگذاران بخش کشاورزی به کارکرد خدمات برون"در رتبه اول و گویه11/0ضریب تغییرات 

 .در رتبه آخر قرار گرفت 71/0با ضریب تغییرات   "دارند توجه کافی

 

 ( =123n) ( اعضاي هيأت علمی)هاي مربوط به عامل زیرساختی و تسهيالتی بندي گویهرتبه -10جدول 

 رتبه تغییراتضریب انحراف معیار *میانگین هاگویه

در دانشکده کشاورزی تسهیالت و  و بودجه کافی جهت برگزاری مراسم 

 .ته انتقال یافته ها وجود داردهف

77/9 92/2 92/0 2 

فضا و امکانات موجود در دانشکده پاسخگوی برگزاری این مراسم می 

 .باشد

22/9 21/2 12/0 9 

کنندگان در امکانات الزم برای ارائه خدمات به شرکتدر این دانشکده 

 .ها وجود داردمراسم هفته انتقال یافته

29/9 26/2 10/0 1 

  92/0 71/0 71/9 کل

 کامالً موافقم= 7موافقم    = 1ندارم    نظری= 1مخالفم     = 9کامالً مخالفم     = 2: مقیاس*

 

 ( =102n) ( کارشناسان)هاي مربوط به عامل زیرساختی و تسهيالتی بندي گویهرتبه -11جدول 
انحراف  *میانگین هاگویه

 معیار

-ضریب

 تغییرات

 رتبه

های کشاورزی پاسخگوی برگزاری مراسم موجود در دانشکده فضا و امکانات

 .این هفته نیست

71/9 21/2 11/0 2 

های رسانی دانشکدهسیاستگذاران بخش کشاورزی به کارکرد خدمات برون

 .کشاورزی توجه کافی دارند

12/9 20/2 17/0 9 

  12/0 70/0 72/9 کل

 کامالً موافقم= 7موافقم    = 1ندارم    نظری =1مخالفم     = 9کامالً مخالفم     = 2: مقیاس*

 

 عامل انگيزشی و تشویقی( ج
 

مایلم نتایج تحقیقات خود را در هفته "دهد که از دیدگاه اعضای هیأت علمی، گویه نشان می( 29)های جدول یافته

میانگین باالی این گویه . ار دارددر رتبه نخست قر 27/0با ضریب تغییرات  "انتقال یافته ها به مشارکت کنندگان عرضه کنم

مدیران دانشکده کشاورزی "گویه . ها دارندحاکی از آن است اعضای هیأت علمی تمایل بسیار زیادی به برگزاری هفته انتقال یافته

این یافته با . ارددر رتبه آخر قرار د 17/0با ضریب تغییرات  "های تحقیقاتی عالقه، انگیزه و اهتمام الزم دارندسازی یافتهبه تجاری

مبنی بر اینکه یکی از دالیل عدم وجود پیوند قوی بین بخش تحقیقات با بخش اجرا  (2177)محمدی  یافته تحقیق نوروزی و ملک

باشد و راهکار آن را ایجاد تغییرات در نگرش و باورهای مدیران و و ترویج نگرش و باورهای مدیران و مسئولین اجرایی می

 .دانند، همسویی داردایی میمسئولین بخش اجر

ها باعث وسعت اجرای هفته انتقال یافته"دهد که از دیدگاه کارشناسان گویهنشان می( 21)دست آمده از جدول نتایج به

در رتبه نخست قرار دارد، در حالی که گویه  91/0با ضریب تغییرات  "گردددید و افزایش آگاهی من نسبت به علم کشاورزی می

های ترفیع شغلی من در برنامه( در این هفته)هایم کنم که فعالیتها شرکت میهای هفته انتقال یافتهی در برنامهدر صورت"
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که نشان  (2172)این نتایج با نتایج تحقیق محمدزاده و صدیقی . در رتبه آخر قرار دارد 12/0با ضریب تغییرات  "محاسبه شود

های مشارکتی با محققان به منظور افزایش آگاهی و بالقوه خوبی جهت شرکت در فعالیتهای دادند کارشناسان ترویج از پتانسیل

 .باشدتبادل اطالعات با یکدیگر برخوردارند، همسو می

 
( =123n) (اعضاي هيأت علمی)هاي مربوط به عامل انگيزشی و تشویقی بندي گویهرتبه  -12جدول 

 ( =102n) ( کارشناسان)هاي مربوط به عامل انگيزشی و تشویقی بندي گویهرتبه -13جدول 

 
انحراف  *میانگین هاگویه

 معیار

-ضریب

 تغییرات

 رتبه

ها باعث وسعت دید و افزایش آگاهی من نسبت به اجرای هفته انتقال یافته

 .گرددعلم کشاورزی می

1 27/0 91/0 2 

 9 91/0 26/0 21/1 .مایلم همکاران خود را نیز برای مشارکت در این مراسم تشویق کنم

های ترویجی را در هفته انتقال یافته ها های جدید انجام فعایتایلم شیوهم

 .به مشارکت کنندگان عرضه کنم

1 27/0 97/0 1 

 1 97/0 01/2 27/1 .های ترویجی در دانشگاه انگیزه الزم را دارمجهت انجام فعالیت

 7 12/0 21/2 71/1 .انگیزه الزم در من جهت شرکت در این مراسم وجود ندارد

 7 17/0 92/2 21/1 .ها را دارمهای هفته انتقال یافتهفرصت کافی برای شرکت در برنامه

هایم کنم که فعالیتها شرکت میهای هفته انتقال یافتهدر صورتی در برنامه

 .های ترفیع شغلی من محاسبه شوددر برنامه( در این هفته)

17/9 99/2 12/0 6 

  27/0 77/0 77/1 کل

 کامالً موافقم= 7موافقم    = 1ندارم    نظری= 1مخالفم     = 9کامالً مخالفم     = 2 :مقیاس*

 
انحراف *میانگین هاگویه

 معیار

ضریب

 راتتغیی

 رتبه

مایلم نتایج تحقیقات خود را در هفته انتقال یافته ها به مشارکت کنندگان 

 .عرضه کنم

96/1 77/0 27/0 2 

 9 27/0 76/0 20/1 .مایلم دیگر همکاران خود را نیز برای مشارکت در این مراسم تشویق کنم

 1 27/0 67/0 01/1 .های ترویجی انگیزه الزم را دارمجهت انجام فعالیت

 1 22/0 67/0 26/1 .مایلم دانشجویان خود را برای مشارکت در این برنامه تشویق کنم

 7 10/0 01/2 19/1 .انگیزه الزم در من جهت شرکت در این مراسم وجود دارد

 7 19/0 07/2 19/1 .ها را دارمهای هفته انتقال یافتهفرصت کافی برای شرکت در برنامه

در این ) هایمکنم که فعالیتن هفته شرکت میهای ایدر صورتی در برنامه

 .های ترفیع سالیانه و یا ارتقاء محاسبه شوددر برنامه( هفته

77/9 22/0 17/0 6 

رسانی گذاران آموزش عالی کشاورزی به کارکرد خدمات برونسیاست

 .های کشاورزی توجه کافی دارنددانشکده

22/9 21/0 19/0 7 

های تحقیقاتی عالقه، انگیره سازی یافتهه تجاریمدیران دانشکده کشاورزی ب

 .و اهتمام الزم دارند

72/9 91/2 17/0 2 

  22/0 17/0 19/1 کل

 کامالً موافقم= 7موافقم    = 1ندارم    نظری= 1مخالفم     = 9کامالً مخالفم     = 2: مقیاس*
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 گيرينتيجه
تواند از طریق این کارکرد در عرصه ترویج رسانی آموزشی است که مییکی از کارکردهای آموزش عالی کشاورزی ارائه خدمات برون

مند توانند با اتخاذ یک سازوکار درست به یک مشارکت پایدار و سامانزی و ترویج میدر هیمن راستا آموزش عالی کشاور. نقش ایفا کند

با ایجاد . های کشاورزی باشدها در دانشکدهتواند برگزاری هفته انتقال یافتهیک سازوکار مناسب و سودمند در این زمینه می. دست یابند

-فرصتی ایجاد کرد که در آن پژوهشگران، مروجان، آموزشگران، کشاورزان و بخشتوان  های کشاورزی میها در دانشکدههفته انتقال یافته

که در شرایط فعلی برگزاری چنین مراسمی،  این. ثر بین این عناصر گردیدؤآیند، و باعث ایجاد ارتباط نزدیک و م های خصوصی را گردهم

ترویج نسبت به این مراسم چه دیدگاهی دارند، موضوعی است که  باشد یا خیر، و اعضای هیأت علمی کشاورزی و کارشناسانپذیر می امکان

 .در این تحقیق به آن پرداخته شده است

درصد از  71درصد از اعضای هیأت علمی  و  22با توجه به نتایج مربوط به سطوح نگرش اعضای هیأت علمی و کارشناسان، 

-از طرفی دیگر، این دو گروه امکان. های کشاورزی نگرش مثبتی دارندها در دانشکدهکارشناسان در خصوص برگزاری هفته انتقال یافته

اما از آنجایی که از نظر هر دو گروه، عوامل زیرساختی و تسهیالتی مورد نیاز در . اندپذیری برگزاری این مراسم را نسبتاً زیاد ارزیابی کرده

که در برگزاری چنین مراسمی به عوامل زیرساختی و تسهیالتی مورد  های کشاورزی نسبتاً نامناسب است، به همین دلیل الزم استدانشکده

 .نیاز توجه بیشتری شود

های کشاورزی بر پایه ضریب ها در دانشکدهبندی نگرش اعضای هیأت علمی در خصوص برگزاری مراسم هفته انتقال یافتهرتبه

دانش دانشگاهیان، غالباً "و  "مبتنی بر نیاز بخش کشاورزی است دانش دانشگاهیان، غالباً"های دهد در این بخش گویهتغییرات نشان می

توان استنباط کرد که از نظر هیأت علمی دانش از این نتایج می. ها قرار گرفتندترین رتبهبه ترتیب در پایین "مبتنی بر نیاز روستاییان است

رزی نیست و یکی از دالیل نگرش مثبت اعضای هیأت علمی به ها مبتنی بر نیاز روستاییان و باالخص بخش کشاوتولید شده در دانشگاه

های کشاورزی برقراری رابطه مستقیم با کارشناسان و کشاورزان در قالب این برنامه و منطبق کردن ها در دانشکدهبرگزاری هفته انتقال یافته

بندی نگرش کارشناسان در خصوص برگزاری مراسم هبر اساس رتب. باشدها و نیازهای بخش کشاورزی میها با ضروریتتحقیقات دانشگاه

دانش دانشگاهیان، غالباً "و  "باشدکارکرد دانشگاه، تنها تدریس و پژوهش می"های های کشاورزی، گویهها در دانشکدههفته انتقال یافته

این نتایج حاکی از این است که از نظر . تندها قرار گرفترین رتبهبه ترتیب در پایین "باشدمبتنی بر نیاز کارشناسان و بخش کشاورزی می

های تحقیقاتی به عنوان مأموریت سوم خود توجه ویژه داشته باشد رسانی یافتهکارشناسان، دانشگاه باید عالوه بر تدریس و پژوهش به برون

دانش "که گویه از طرفی، با توجه این. و در این مسیر از کارشناسان به عنوان حدواسط بین دانشگاه و بخش میدانی استفاده بهینه نماید

های با رتبه پایین از طرف کارشناسان انتخاب شده به عنوان یکی دیگر از گویه "باشددانشگاهیان، غالباً مبتنی بر نیاز بخش کشاورزی می

ها بعضاً مبتنی لید شده در دانشگاههای تحقیقاتی توتوان نتیجه گرفت که کارشناسان به این مهم اتفاق نظر دارند که دانش و یافتهاست، می

ها در عمل کاربردی ندارند و در نتیجه شاید با برگزاری هفته بر نیازهای بخش کشاورزی نیست و بخشی از تحقیقات انجام شده در دانشگاه

دانشگاهیان از زبان خود  های کشاورزی و ایجاد ارتباط بین دانشگاهیان با کارشناسان و کشاورزان خبره،ها در دانشکدهانتقال یافته

 . کارشناسان و کشاورزان با نیازهای واقعی بخش کشاورزی کشور آشنا شده و در جهت رفع آن نیازها گام بردارند

های کشاورزی با توجه ها در دانشکدهدر بحث مقایسه نگرش اعضای هیأت علمی و کارشناسان نسبت به برگزاری هفته انتقال یافته

تری به نگرش مثبت 72/1نسبت به کارشناسان با میانگین  02/1بیان نمود که اعضای هیأت علمی با توجه به میانگین  توانبه نتایج می

شود نسبت به اجرایی باشد که باعث میهای در مرحله عمل میشاید دلیل این امر کم رنگ بودن تعامل. ها دارندبرگزاری هفته انتقال یافته

 .تری داشته باشندگران نظام دانش و اطالعات کشاورزی نگرش منفیهای بین کنشود این تعاملها و حتی وجشدن این عامل

ها در پذیری برگزاری هفته انتقال یافتهبندی عوامل مربوط به امکانبا توجه به نتایج حاصل از تحقیق مشخص شد که در بخش رتبه

در این بخش اعضای هیأت علمی . و اعتماد متقابل دیدگاه نسبتاً مثبت استهای مربوط به عامل تعامل های کشاورزی، در گویهدانشکده

توان چنین استنباط کرد که اعضای هیأت علمی می. اندهای تیمی و گروهی با دیگر همکاران ابراز تمایل و عالقه کردهبرای انجام فعالیت

نشکده کشاورزی در جهت هر چه پربارتر شدن این برنامه با همکاران خود ها در داای نظیر هفته انتقال یافتهمایلند در صورت برگزاری برنامه

های کشاورزی با مؤسسات تحقیقاتی و ترویجی مرتبط با بخش بین دانشکده"در همین بخش، گویه. های مثبتی انجام دهندهمکاری

های کشاورزی و ر اعضای هیأت علمی بین دانشکدهدهد از نظترین رتبه قرار گرفت که نشان میدر پایین "کشاورزی تعامل کافی وجود دارد

 .مؤسسات تحقیقاتی و ترویجی تعامل کافی و سودمندی وجود ندارد
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-عالقمند به انجام فعالیت"های مربوط به عامل تعامل و اعتماد متقابل در قسمت کارشناسان، باالترین رتبه مربوط به گویه در گویه

توان نتیجه گرفت که کارشناسان با توجه به رتبه باالی این گویه می. باشدمی "ی دانشگاه هستمهای تیمی و گروهی با اعضای هیأت علم

های ها در دانشکدههای تیمی با اعضای هیأت علمی مشکلی ندارند و در صورت برگزاری هفته انتقال یافتهبرای همکاری و انجام فعالیت

ترین رتبه در این بخش مربوط به از طرفی، با توجه به اینکه پایین. دهندمی قرار میکشاورزی تجربیات خود را در اختیار اعضای هیأت عل

گردد که از نظر باشد، این نتیجه استنباط میمی "های کشاورزی اعتماد دارندهای دانشکدهها و توانمندیکشاورزان به قابلیت "گویه

عتماد بخش کشاورزی نیست و شاید این نتیجه ناشی از عدم شناخت صحیح های کشاورزی مورد اهای تحقیقاتی دانشکدهکارشناسان یافته

توان این کمبود را های کشاورزی میها در دانشکدهباشد که با برگزاری هفته انتقال یافتهاعضای هیأت علمی از مشکالت بخش کشاورزی می

 .با ایجاد تعامل مثبت بین هیأت علمی و کارشناسان و کشاورزان برطرف کرد

مایلم نتایج تحقیقات خود را در هفته انتقال "های مربوط به عامل انگیزشی و تشویقی در قسمت اعضای هیأت علمی گویه در گویه

میانگین نسبتاً باالی این گویه حاکی از تمایل بسیار زیاد اعضای هیأت . در رتبه نخست قرار دارد "یافته ها به مشارکت کنندگان عرضه کنم

های تحقیقاتی عالقه، انگیزه سازی یافتهمدیران دانشکده کشاورزی به تجاری"در حالی که گویه . ها داردی هفته انتقال یافتهعلمی به برگزار

در رتبه آخر قرار دارد، و نشان از این دارد که از نظر اعضای هیأت علمی مدیران دانشکده کشاورزی توجه شایانی به  "و اهتمام الزم دارند

سازی تحقیقات خود توجهی منجربه دلسرد شدن هیأت علمی از تجاریهای پژوهشی اعضای هیأت علمی ندارند و این بیفتهسازی یاتجاری

اجرای طرح مورد نظر باعث وسعت دید و افزایش آگاهی من نسبت "همچنین در قسمت کارشناسان، باالترین رتبه مربوط به گویه . شودمی

گر این است که کارشناسان با انگیزه افزایش آگاهی و معلومات نسبت به علم روز کشاورزی ن گویه نشانبود، ای "گرددبه علم کشاورزی می

در "ترین رتبه این بخش مربوط به گویه های کشاورزی هستند و با توجه به اینکه پایینها در دانشکدهمایل به برگزاری هفته انتقال یافته

بود  "های ترفیع سالیانه من محاسبه شوددر برنامه( در این هفته)هایم کنم که فعالیتها شرکت میههای هفته انتقال یافتصورتی در برنامه

 .باشدتوان نتیجه گرفت که دلیل موافقت کارشناسان با این برنامه انگیزه و عالقه باالی آنها میکه می

 پيشنهادها

ترین زمان جهت برگزاری مدت زمان چهار تا پنج روز را مناسب با توجه به اینکه اکثریت هر دو گروه هیأت علمی و کارشناسان،

 .ها طی چهار تا پنج روز برگزار گرددشود، مراسم هفته انتقال یافتهپیشنهاد می. اندها انتخاب نمودههفته انتقال یافته

ها را به صورت ته انتقال یافتههمچنین نتایج نشان داد که اکثریت هر دو گروه هیأت علمی و کارشناسان محل برگزاری مراسم هف

گردد، این مراسم به صورت استانی به تناسب نیازهای همان استان، در اند، لذا پیشنهاد میهای کشاورزی انتخاب کردهاستانی در دانشکده

 .های کشاورزی برگزار گردددانشکده

با توجه . باشندهای کشاورزی مخالف میها در دانشکدهتهطبق نتایج تحقیق اکثریت کارشناسان با استقرار دبیرخانه هفته انتقال یاف

گردد که در دبیرخانه این ها دارد، پیشنهاد میبه اینکه وزارت جهاد کشاورزی تجارب خوبی در زمینه نحوه برگزاری مراسم هفته انتقال یافته

ایجاد همکاری مثبت، اعتماد کارشناسان در این زمینه تا در راستای . مراسم از تجارب کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی نیز استفاده شود

 .جلب شود

با توجه به اینکه اکثریت هر دو گروه هیأت علمی و کارشناسان بهترین زمان جهت برگزاری این مراسم، را همزمانی این مراسم با 

ها همزمان با هفته پژوهش در هفته آخر آذر افتهپس بهتر است مراسم هفته انتقال ی. اندهفته پژوهش در هفته آخر آذر ماه را انتخاب کرده

 .ماه برگزار شود

های ها در دانشکدهبر اساس نتایج مشخص شد که در کل از نظر اعضای هیأت علمی و کارشناسان امکان برگزاری هفته انتقال یافته

های کشاورزی نسبتاً سهیالتی مورد نیاز در دانشکدهاما از آنجایی که از نظر هر دو گروه، عوامل زیرساختی و ت. کشاورزی نسبتاً زیاد است

از . نامناسب است، به همین دلیل الزم است عوامل زیرساختی و تسهیالتی مورد نیاز که برگزاری این مراسم مورد بررسی بیشتر قرار گیرد

 .ت مورد نیاز اشاره کردتوان به اختصاص بودجه الزم، وجود فضاهای مورد نیاز هر برنامه و امکاناجمله این عوامل می

های ای متشکل از نمایندگان دانشکدهگردد در کمیتههای کشاورزی پیشنهاد میها در دانشکدهبه منظور برگزاری هفته انتقال یافته

نتقال اندرکار برگزاری هفته اترجیحاً کارشناسان دست)کشاورزی و کارشناسان معاونت ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 

 .های الزم به عمل آیداستلزامات برگزاری این مراسم بررسی و هماهنگی( ها در این وزارتخانهیافته

پذیر نمودن برنامه کاری اعضای ریزی دقیق و اصولی و انعطافهای کشاورزی با انجام برنامهگردد، دانشکدهدر نهایت پیشنهاد می

های مشابه عالوه بر ایجاد تنوع و اشتیاق در دانشگاهی و سایر برنامهن در امور پژوهش برونهیأت علمی و فراهم نمودن زمینه مشارکت آنا
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تواند برای دانشگاه، اعضای هیأت رسانی دانشگاهی مفیدی گردد که میهای برونهای آموزشی، سبب انجام فعالیتها برای ادامه فعالیتآن

 .   علمی و جامعه مفید واقع گردد
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