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سازوكارهاي مشاركت مهندسان  ناظر 
در فرآيند تحقيقات كشاورزي در استان گلستان

ابوالقاسم شريف زاده1*، غالمحسين عبداهللا زاده2، محمد رضا شاه پسند3 

1و2- استاديار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
3- استاديار موسسه آموزش عالى علمى– كاربردى جهاد كشاورزى 

چكيده
اين پژوهش به شيوه پيمايشى و با هدف شناسايي و تحليل سازوكارهاي مشاركت مهندسان ناظر در فرآيند 
تحقيقات كشاورزي انجام شده است. از 400 نفر مهندس ناظر در استان گلستان, 140 نفر ناظر فعال در زمان 
اجراى تحقيق, جامعه آماري پژوهش را تشكيل داده اند. با استفاده از فرمول كوكران و روش  نمونه گيري تصادفى، 
105 مهندس ناظر براى تكميل پرسشنامه محقق ساخته به عنوان نمونه تحقيق گزينش شدند. روايي شكلى  و 
محتوايي پرسشنامه تحقيق توسط گروهى از كارشناسان ترويج و مهندسان ناظر مورد بررسي و تاييد قرار گرفت. 
ضريب آلفاي كرونباخ به عنوان نشانگر پايايى پرسشنامه، 0/86 و 0/74 به دست آمد. داده هاي گردآوري شده 
با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحليل قرار گرفت. تحليل عاملى سازوكارهاى مشاركت مهندسان ناظر از دو 
جنبه اهميت و امكان پذيرى به استخراج 9 عامل؛ مشاركت در سازماندهى و اجراى تحقيقات كشاورزى؛ مشاركت 
در طراحى و برنامه ريزى تحقيقات كشاورزى؛ هماهنگ سازى و برقرارى پيوندهاى عملياتى؛ تسهيل پژوهشگرى 
كشاورزان؛ رسانش يافته هاى تحقيقات كشاورزى؛  ترويج يكپارچه با تحقيقات كشاورزى؛ تسهيل اجراى تحقيقات 
ميدانى؛ نيازسنجى، پايش و ارزشيابى تحقيقات كشاورزى و تبادل اطالعات در فرآيند تحقيقات كشاورزى؛ منجر 
تبيين  را  تحليل  مورد  مجموعه  كل  واريانس  از  درصد  و 65  ترتيب 79  به  شده  عامل استخراج  دسته  دو  شد. 
نموده اند. با توجه به يافته هاى تحقيق، سازوكارهايي براي ارتقاى مشاركت مهندسان ناظر در توسعه فناورى و 

تحقيقات كشاورزى ارايه شده است.

كليد واژه ها: ترويج كشاورزى، تحقيقات كشاورزي، رابطه تحقيق و ترويج، مهندسان ناظر 
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مقدمه
ضرورت هاي  پايه  بر  ناظر  مهندسان  طرح    
مختلفي شكل گرفته و هدف هاى پرشمارى را دنبال 
مي نمايد. زيربنا و فرضيه اساسي شكل گيري اين طرح 
افزايش هدفمند ارتباط با بهره برداران و توجه به مقوله 
در  توسعه  و  فعاليت ها  پيشبرد  در  مردمي  مشاركت 
اين  پايه  بر  مشاركتي  رهيافت هاي  است.  اخير  سده 
فرض بناشده است كه كشاورزان تجربه، دانش و درك 
خوبي در مورد توليدات كشاورزي و حرفه خود دارند، 
آنان  زندگي  سطح  و  توليدي  توان  اين،  وجود  با  اما 
مي تواند با يادگيري مطالب و مسائل ديگر كه ديگران 
در جاهاي ديگر مي دانند، اصالح شده و يا بهبود يابد. 
طرح مهندسان ناظربر پايه ضرورت هاي مختلفي شكل 
گرفته و هدف هاى پرشمارى را دنبال مي نمايد. زيربنا و 
مفروضه اساسي شكل گيري اين طرح افزايش مشاركت 
مردمي و بهره گيري از ظرفيت هاي غيردولتي در ترويج 
پزشكى راد،  و  (فعلى  است  كشاورزي  بخش  توسعه  و 

1386، وزارت جهاد كشاورزي، 1383). 
اجراي كامل طرح مشاورين مزرعه يا به اصطالح 
سازمان  و  جديد  قالب  در  به ويژه  ناظر،  مهندسان 
يافته شركت هاى خدمات مشاوره اى فنى و مهندسى 
كشاورزى مي تواند ضمن ايجاد زمينه اشتغال تخصصي 
براي دانش آموختگان كشاورزي كه بيكاري آنان اكنون 
موجبات  مي تواند  مي رود،  شمار  به  جدي  مساله  يك 
كردن  برطرف  كشاورزي،  بخش  به  فني  دانش  انتقال 
و  كشاورزي  علمي  و  دانشگاهي  بخش  بين  شكاف 
كشاورزان و عرصه توليد در بخش كشاورزي و در نتيجه، 
دانش آموختگان  حرفه اي  توسعه  و  عملي  آشناسازي 
قالب  در  دانش آموختگان  ساماندهي  و   كشاورزي 
تشكل هاي داراي ظرفيت كارآفريني و اشتغال زايي را 

موجب شود (احمدپور داريانى و نيك بين، 1389). 
با توجه به اينكه طرح مهندسان ناظر مزارع يك 
پيوند  ديرباز،  از  و  مى رود  شمار  به  ترويجى  رهيافت 
بازدارنده  و  مزمن  مسايل  از  يكى  ترويج  و  تحقيق 
اثربخشى و كارآمدى تحقيق و ترويج در توسعه بخش 

كشاورزى به شمار مى رود 
(APO.2003, Oladele.2001, Gomez.1994, Agbamu.2000)

نيز با عنايت به لزوم دستيابى مهندسان ناظر به 
آنان  قابليت  و  اهميت  ضرورت،  تحقيقاتى،  يافته هاى 
براى مشاركت در توسعه فناورى، شناسايى سازوكارها 

و زمينه هاى پيوند مهندسان ناظر با فرآيند تحقيقات 
ضمن  مى تواند  كشاورزى  بخش  در  فناورى  توسعه  و 
ارتقاى كارآيى و گسترش كاركرد مهندسان ناظر، زمينه 
بهبود فرآيند تحقيقات كشاورزى و رسانش يافته هاى 
از  و  سازد  فراهم  را  كشاورزان  به  كشاورزى  تحقيقات 
شكل گيرى شكاف بين تحقيق و ترويج در شكل جديد 

آن جلوگيرى نمايد. 
مهندسان  شده،  انجام  تحقيقات  نتايج  پايه  بر 
ناظر مى توانند نقش موثرى در ارتقاى دانش و فناورى 
كشاورزان ايفا كنند (سليماني و همكاران، 1388). در 
قالب  در   ،(1388) همكاران  و  پزشكي راد  زمينه،  اين 
يك تحقيق پيمايشي به بررسي تاثير ناظران گندم در 
در  خاك  از  حفاظت  نوآوري هاي  و  فناوري  ها  پذيرش 
نتايج  پرداخته اند.  تهران  استان  كار  گندم  كشاورزان 
سازنده  نقش  دهنده  نشان  روي هم رفته  تحقيق  اين 
مهندسان ناظر در رسانش و تسهيل پذيرش نوآوري ها 
و يافته هاي كشاورزي است. ايفاى چنين نقشى متاثر 
ناظر  مهندسان  تعامل  جمله  از  مختلفى  عامل هاى  از 
با محققان و مراكز تحقيقاتى (بيرجندي و همكاران، 
1388) و مشاركت در فرآيند تحقيق و ترويج به صورت 

يكپارچه و مشاركتى است. 
  ارتباط پى گير بين مراكز تحقيقاتى و دانشگاهى 
با مراكز ارايه آموزش هاى ترويجى، از جمله مهندسان 
ناظر يكى از پيشنهادهايى است كه شيرى و همكاران 
طرح  اثربخشى  ارزشيابى  نتايج  به  توجه  با   ،(1390)
محورى گندم از ديدگاه كارشناسان ناظر در استان ايالم 
ارايه داده اند. همچنين، اسدي و همكاران (2008)، به 
طرح  هزينه هاي  تسهيم  به  كشاورزان  گرايش  بررسي 
مهندسان ناظر گندم در استان اصفهان پرداخته اند و 
و  دانشگاهي،  محققان  كشاورزي،  محققان  با  ارتباط 
متخصصان ترويج  كه مي تواند در شبكه روابط پژوهش 

و ترويج ارزيابي شود، را مورد ارزيابى قرار داده اند. 
در واقع، بر خالف الگوى انتقال فناورى، مهندسان 
ناظر نبايد دريافت كننده و منتقل كننده صرف يافته هاى 
تحقيقاتى از مراكز تحقيقاتى به كشاورزان باشند، بلكه 
بايد به عنوان يك مشاركت كننده در مرحله هاى گوناگون 
كشاورزى  بخش  در  فناورى  توسعه  و  ترويج  و  تحقيق 
عمل كنند. البته در عمل، نارسايى هايى وجود دارد. در 
اين زمينه، در نتيجه تحقيقات ميدانى صورت گرفته، نبود 
ارتباط بين مهندسان ناظر با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتى 
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به عنوان يكى از چالش هاى طرح مهندسان ناظر گندم 
دانش  همكاران، 1388).  و  (اكبري  است  شده  معرفى 
نظري و عملي پايين مهندسان و نياز داشتن توصيه هاى 
ارايه شده توسط آنان به فناوري هاي جديد از مهم ترين 
مورد  استان هاى  در  ناظر  مهندسان  طرح  هاى  چالش 
بررسى عنوان شده است (سعدي و اميرى، 1386). در 
بررسي  به   ،(1388) همكاران  و  صبوري  راستا،  همين 
سازوكارهاي  و  گندم  ناظر  مهندسان  طرح  چالش هاي 
بهبود آن در استان تهران پرداخته اند و از نبود ارتباط بين 
ناظران، دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي و ناكافي بودن دانش 
عملي و نظري ناظران به عنوان يكي از مسايل و افزايش 
ارتباط مهندسان ناظر با مراكز خدمات و تحقيقات و تماس 
مستمر با مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي و ترويجي به عنوان 

يكي از سازوكارهاي بهبود اين طرح اشاره نموده اند. 
راه اندازي مزارع نمونه با همكاري بخش هاي ترويج 
مشاركت  با  استان  كشاورزي  جهاد  سازمان  زارعت  و 
مهندسان ناظر براى نشان دادن توانمندي مهندسان 
ناظر در افزايش عملكرد و در نتيجه ترغيب كشاورزان به 
انعقاد قرارداد با مهندسان ناظر و پرداخت حق  مشاوره 
به آنان و انعقاد قراردادهايي براى بازآموزي مهندسان 
اين  بهبود  براي  تحقيقاتي  مراكز  و  دانشگاه ها  با  ناظر 
طرح پيشنهاد شده است. همچنين، بيرجندى و فرج اله 
ميدانى،  تحقيق  يك  نتايج  پايه  بر   ،(1388) حسينى 
نشست  و  همايش ها  برپايى  با  كه  داده اند  پيشنهاد 
هايى با حضور مهندسان ناظر و محققان كشاورزى به 
منظور انتقال يافته هاى جديد، نسبت به ارتقاى دانش 

مهندسان ناظر اقدام شود. 
  با توجه به يافته هاى تحقيقى كه در زمينه نيازهاى 
و  (فعلي  است  گرفته  صورت  ناظر  مهندسان  آموزشى 
پيوند  كه  گرفت  نتيجه  مى توان   ،(1387 پزشكي راد، 
مهندسان ناظر با مراكز دانشگاهي و پژوهشي و همكاري 
آنان با محققان در قالب طرح هاي تحقيقاتي مي تواند آنان 
را با دانش جديد آشنا سازد و بخشي از نيازهاي آموزشي 
آنان را برطرف نمايد. بر پايه نتايج تحقيق اكبري و اسدي 
(1386)، با موضوع بررسي عامل هاى پيش برنده طرح 
مهندسان ناظر گندم مي توان به موارد زير كه نشان دهنده 
و  نوآوري  نشر  فرآيند  در  ناظر  مهندسان  كاركرد 
فناوري هاي كشاورزي هستند، اشاره نمود؛ ارتباط با مراكز 
ترويج و خدمات جهاد كشاورزي و معرفي توصيه ها و 
فناوري هاي سازگار با شرايط كشاورزان. در همين زمينه، 

بررسي اثربخشي خدمات مشاوره اي ناظران طرح گندم به 
كشاورزان تحت پوشش در استان تهران (فعلي و همكاران، 
1386) نشان داده است كه بين ميزان پذيرش ناظران با 
دانش، نگرش و مهارت كشاورزان رابطه معني داري وجود 
دارد. در اين راستا مي توان نتيجه گرفت كه ارايه خدمات 
مشاوره اي با ناظران مي تواند باعث افزايش دانش فني و 
مهارت حرفه اي و بهبود نگرش سازنده كشاورزان شود. در 
حال اثربخشي كاركرد مهندسان ناظر به ميزان زيادي در 
گرو پيوند آنان با مراكز توليد دانش و مشاركت آنان در 

فرآيند توسعه فناوري است. 
در  ناظر  مهندسان  مشاركت  نهادينه كردن 
فرآيند تحقيقات و توسعه فناورى در بخش كشاورزى 
شده  شناسايى  سازوكارهاى  گرفتن  نظر  در  مستلزم 
چارچوب  در  كشاورزي  ترويج  و  تحقيق  تعامل  براى 
و  (محمدزاده  است  كشاورزي  اطالعات  و  دانش  نظام 
از  يكى  كه  ارتباطى  چنين  برقرارى  صديقي،1381). 
به  كشاورزى  بخش  در  فناورى  توسعه  مزمن  مسايل 
است  بوده  روبرو  بسيارى  مانع هاى  با  مى آيد،  شمار 
توازن  زمينه  نبود  ملك محمدي،1386):  و  (نوروزي 
كشاورزي،  آموزش  و  كشاورزي  تحقيقات  ميان  موثر 
نبود ابتكار عمل ترويج در شناسايي و حفظ حلقه هاي 
ارتباطي با تحقيقات، شمار ناكافي متخصصان موضوعي 
در تشكيالت ترويج به جهت كمي و كيفي و شكاف 
بررسى  كشاورزي.  مروجان  و  محققان  بين  فرهنگي 
ترويج  و  تحقيق  ميان  موجود  ارتباطي  سازوكارهاي 
سازوكار   12 ميان  از  كه  است  اين  بيانگر  كشاورزي 
«طرح هاي  راه  از  تعامل  بيشترين  موجود،  ارتباطي 
تحقيقي- ترويجي» و كمترين تعامل از راه «مشاركت 
كاربردي»  تحقيقات  طرح هاي  در  ترويج  كارشناسان 
(حسيني و اسكندري،1387 ).  مي گيرد  صورت 
براي  زير  ارتباطي  سازوكارهاي  ديگرى،  بررسى  در 
است؛  شده  معرفى  كشاورزي  ترويج  و  تحقيق  پيوند 
يكپارچگي سازماني تحقيق و ترويج، ايجاد واحدهاي 
رابط، مشاركت محققان ارشد در آموزش حين خدمت 
كاركنان ترويج، ايجاد واحد تشكيالتي مشترك، انجام 
آزمايش ها در سطح مزرعه به صورت مشترك، مكان 
مشترك براي دو نهاد و جا به جايي ادواري كاركنان 
تحقيق و ترويج (نوروزي و ملك محمدي،1386). بر پايه 
نتايج يك تحقيق ميدانى (شاكري و همكاران،1389)، 
چنين سازوكارهايى مى توانند در فرآيند مديريت دانش 
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تخصصي _كاربردي (شامل توليد و كسب دانش، ذخيره 
حلقه  در  دانش)  كاربرد  و  تسهيم  و  انتقال  بازيابي،  و 
تحقيقات، ترويج و بهره برداران كشاورزي به كار گرفته 
شوند و با اصالح و تقويت ساختار كنونى مديريت دانش 
توسعه اى  هاى  هدف  تحقق  به  كشاورزي،  بخش  در 
مورد انتظار از بخش كشاورزى كه در برنامه هاى توسعه 
و سند چشم انداز بيست ساله جمهورى اسالمى ايران 

در زمينه امنيت غذايي مقرر شده است، يارى رساند.
  برنامه ريزي و سرمايه گذارى به منظور ساماندهي و 
ارتقاى ظرفيت ها، بهبود عملكرد و دستاوردهاى تحقيقات 
توسعه  بنيادين  راهبردهاى  از  يكى  كشاورزى  ترويج  و 
پايدار و دانش بنيان بخش كشاورزى به شمار مى آيد. در 
اين تحقيق تالش شده است تا سازوكارهاى هم گرايى 
ترويج  يعنى  كشاورزى،  توسعه  بنيادين  مولفه  دو  اين 
مشاورين  و  ناظر  مهندسان  طرح  قالب  (در  كشاورزى 
و  كشاورزى)  ترويج  از  جديدى  شكل  عنوان  به  مزرعه 
و  ها  موسسه  و  دانشگاه ها  از  (اعم  كشاورزى  تحقيقات 
مراكز تحقيقات كشاورزى) مورد بررسى قرار گيرد. به 
عبارت ديگر اين تحقيق با هدف هاى زير انجام شده است: 
شناسايى زمينه ها و سازوكارهاى مشاركت مهندسان ناظر 
در تحقيقات و توسعه فناورى در بخش كشاورزى، بررسى 
و  شده  شناسايى  سازوكارهاى  امكان پذيرى  و  اهميت 

تحليل آنها به منظور ارايه راهكارهاى اجرايى.

روش تحقيق
نوع  از  داده ها،  گردآوري  منظر  از  تحقيق  اين    
غير  نوع  از  متغيرها،  كنترل  منظر  از  است.  ميداني 
به  و  كاربردي  هدف،  لحاظ  به  و  (توصيفي)  آزمايشي 
لحاظ اجرا، به صورت پيمايشى انجام گرفته است. براى 
گردآورى اطالعات در مرحله ميدانى از ابزار پرسشنامه، 
شامل دو بخش؛  اطالعات فردي و حرفه اي پاسخگويان؛ 
و زمينه ها و سازوكارهاي مشاركت مهندسان ناظر در 
فرآيند تحقيقات كشاورزي(37گويه) استفاده شد. براي 
تعيين اعتبار محتوايى پرسشنامه، نسخه اوليه پرسشنامه 
از  گروهي  اختيار  در  الكترونيكي  و  حضوري  به صورت 
و  كشاورزي  تجربه  با  محققان  و  علمي  هيات  اعضاي 
نيز كارشناسان ترويج و مهندسان ناظر، قرار داده شد 
محتوايي  بازنگري  در  مقتضي  طور  به  آنان  نظرهاى  و 
براى  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  پرسشنامه  صوري  و 
آلفاي  محاسبه  به  نيز  پرسشنامه  پايايى  از  اطمينان 

كرونباخ در قالب يك بررسى راهنما اقدام شد كه براي 
دو بخش اصلي پرسشنامه، يعنى سازوكارها و زمينه هاي 
فعاليت مهندسان ناظر در تحقيقات كشاورزي و توسعه 
فناوري از دو جنبه اهميت و ضرورت و آمادگى مهندسان 
ناظر، به ترتيب α=0/86 و α=0/74 به دست آمد. جامعه 
آمارى اين تحقيق را مهندسان ناظر مشغول به فعاليت 
در زمان اجراى تحقيق در استان گلستان تشكيل داده 
ناظر  نفر  مجموع 400  از  كه  است  ذكر  به  الزم  است. 
گندم، كلزا، برنج و باغات در سطح استان، 280 نفر ناظر 
گندم بوده و از اين بين، 140 نفر آنان در منطقه غرب و 
مركز استان فعال مي باشند. همچنين، از بين 73 شركت 
 50 سازمان،  عضو  مهندسي  و  فني  مشاوره   خدمات 
شركت در منطقه مركز و غرب استان مستقر هستند1. 
بر پايه فرمول كوكران حجم نمونه 105 نفر برآورد شد 
كه با توزيع120پرسشنامه سرانجام 103پرسشنامه كامل 
شده دريافت شد و اطالعات آن مورد تحليل قرار گرفت. 
توصيف و تحليل داده هاي گردآوري شده با استفاده از 

نرم افزارSPSS انجام شد. 

يافته ها
  نتيجه هاى تحقيق نشان داد كه بيشتر پاسخگويان 
در گروه سنى 30 سال و كمتر از آن قرار دارند و اين 
نشان دهنده جوان بودن آنان است. بر پايه اطالعات به 
دست آمده، 63 درصد از پاسخگويان مرد و 37 درصد از 
آنان نيز زن بوده  اند. نزديك به 78 درصد از پاسخگويان 
دانش آموخته مقطع كارشناسى و 22 درصد، دانش آموخته 
كارشناسى ارشد هستند. بيشتر پاسخگويان، يعنى نزديك 
به 41 درصد در رشته زراعت و مابقى، در ديگر رشته هاى 
به  درصد،   51 به  نزديك  كرده اند.  تحصيل  كشاورزى 
عنوان مهندس ناظر گندم فعاليت مى كنند. مابقى، نيز 
هستند.  مشغول  برنج  و  باغات  كلزا،  كشت  زمينه  در 
بيشتر پاسخگويان، يعنى نزديك به 42 درصد، به عنوان 
كارشناس و 23 درصد در نقش مدير در گروه كارى يا 
ميانگين  هستند.  مشغول  مشاوره اى  خدمات  شركت 
مشاوره اى،  خدمات  شركت هاى  در  عضويت  پيشينه 
بيش از سه سال؛ ميانگين گستره زمين  زير پوشش 
356 هكتار؛ ميانگين روستاهاى زير پوشش، نزديك به 
زراعى،  فصل  هر  در  ميدانى  بازديد  ميانگين  روستا؛   5
بيش از 9 بار و پيشينه همكارى در طرح هاى تحقيقاتى و 

طرح هاى تحقيقى- ترويجى كمتر از 3 مورد است. 
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جدول1- رتبه بندى سازوكارها و زمينه هاي فعاليت مهندسان ناظر در تحقيقات كشاورزي 
رتبه اي ساز و كارها  ميانگين 

فريدمن
رتبه

22/275 شناسايي و اولويت بندي نيازهاي تحقيقاتي كشاورزي منطقه و ابالغ آن به موسسه ها و مراكز تحقيقات كشاورزي
21/686شناسايي و اولويت بندي نيازهاي تحقيقاتي كشاورزي منطقه و ابالغ آن به مراكز دانشگاهي در سطح منطقه

 مشاركت در تدوين برنامه و سياست هاي تحقيقاتي دستگاه هاي اجرايي در سطح استان در زمبنه هاي تخصصي مربوطه
16/6331(نشست هاى مشترك، ارايه گزارش، پيشنهادها و غيره)

23/551مشاركت در طراحي و تدوين طرح هاي تحقيقاتي مراكز و موسسه هاى تحقيقات كشاورزي منطقه به عنوان همكار
19/3017مشاركت در تدوين طرح هاي تحقيقاتي مراكز دانشگاهي در سطح منطقه به عنوان همكار

218 همكاري با محققان مراكز و موسسه هاى تحقيقات كشاورزي منطقه در اجراي ميداني طرح هاي تحقيقاتي
21/357 همكاري با اعضاي هيات علمي مراكز دانشگاهي منطقه در اجراي ميداني طرح هاي تحقيقاتي

 مشاركت در اجراي طرح هاي تحقيقاتي دانشجويان تحصيالت تكميلي (پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري) مراكز
14/9836 دانشگاهي منطقه

زمينه در  كشاورزان  به  اطالع رساني  و  كشاورزي  روز  پيشرفت هاي  از  آگاهي  براى  اينترنتي  و  كتابخانه اي   جستجوي 
19/8515روش ها و فناورى هاى جديد كشاورزي

 مشاركت در برگزاري هفته/روزهاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي به كشاورزان با حمايت مراكز دانشگاهي، تحقيقي و
16/8230ترويجي در سطح منطقه

22/533 مشاركت در تهيه و توزيع نشريه ها و مواد آموزشي - ترويجي درزمينه يافته هاي تحقيقاتي به زبان كشاورزان
22/582برگزاري كارگاه هاي آموزشي- ترويجي براي كشاورزان در زمينه دستاوردهاي تحقيقاتي

19/8516 ارزيابي دستاورد و پيامد يافته هاي تحقيقاتي براي كشاورزان
 اطالع رساني به مراكز و موسسه هاى تحقيقاتي و دانشگاهي در سطح منطقه در زمينه پيامد يافته هاي تحقيقاتي مربوطه

16/2034(ارزيابي كاربرد يافته هاي تحقيقاتي و بازخورد آن به مجريان)

 مشاركت در اجراي تحقيقات به صورت مشاركتي و گروهى با همكاري كشاورزان، محققان و كارشناسان ترويج در سطح
20/3812منطقه ( در قالب رهيافت هاي مشاركتي)

 شناسايي و معرفي كشاورزان مايل به همكاري با مراكز تحقيقاتي (در زمينه تحقيقات سازگاري در مزرعه، تحقيقات
19/1220مشاركتي يا برگزاري مزارع نمايشي طريقه اي و نتيجه اي)

 هماهنگ سازى و جلب همكاري تشكل هاي محلي (شوراها، دهياري ها، تعاوني ها و غيره) براي مشاركت در طرح هاي
15/6035 تحقيقاتي ميداني مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي منطقه

16/9528مشاركت در طراحي و اجراي طرح هاي مشترك تحقيقي ـ ترويجي مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي منطقه
16/9529مشاركت در طراحي و اجراي طرح هاي مشترك تحقيقي ـ تطبيقي مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي منطقه

 اجراي آزمايشي روش ها و فناورى هاى جديد كشاورزي در مزارع كشاورزان (تحقيقات سازگاري درون مزرعه اي با
20/2813 مشاركت كشاورزان)

22/404شناسايي مسايل و نيازهاى كشاورزان در زمينه به كارگيري فناوري ها و دستاوردهاي تحقيقاتي
20/7010تشكيل و هدايت گروه هاي تحقيقاتي محلي با حضور كشاورزان در مسايلي همانند مديريت تلفيقي آفات و غيره

19/1718 شناسايي و ثبت مستند دانش و فناوري هاي بومي حاصل از ابتكارهاى  تجربي كشاورزان
و تجربه ها  از  (بهره گيري  آنها  ترويج  و  منطقه  سطح  در  كشاورزان  فني  ابتكارهاى  و  نوآوري ها  هدايت  و   شناسايي 

16/6332توانمندي هاي فني كشاورزان نوآور و پيشرو و معرفي آنان )

20/5211مشاوره ميداني به كشاورزان براي پياده سازي روش ها و فناورى هاى جديد كشاورزان در مزارع خويش
19/1519نظارت بر اجراي بهينه (به هنگام و بجا) توصيه هاي ترويجي و يافته هاي تحقيقاتي از سوي كشاورزان

 كمك به راه اندازي و مديريت مراكز خدمات فني و حمايتي كشاورزي براي فراهم سازي تسهيالت مورد نياز كشاورزان
20/809در راستاى كاربرد روش ها و فناورى هاى جديد كشاورزي با همكاري مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي و اجرايي منطقه

17/6724 كمك به راه اندازي و مديريت شركت ها و مراكز تحقيقات و فناوري كشاورزي (به صورت تعاوني و غيردولتي)
17/4726گردآوري آمار و مدون نمودن داده ها و اطالعات پژوهشي در سطح منطقه (براي استفاده محققان و مراكز ذيربط)

18/3721كمك به راه اندازي بانك جامع اطالعات كشاورزي منطقه
14/9237 راه اندازي و مديريت پايگاه هاي تحقيقاتي كشاورزي (مزارع و ايستگاه ها) در سطح منطقه

17/5325راه اندازي و مديريت مزارع نمايشي در سطح منطقه (براي آموزش و معرفي دستاوردهاي تحقيقاتي)
17/2327 پشتيباني فني و تخصصي از نيروهاي ترويجي

 مشاركت در نشست ها و گردهمايي هاي مشترك منظم با نيروهاي ترويجي و محققان مراكز و موسسه هاى تحقيقاتي
18/0822منطقه براى تبادل يافته  هاى تحقيقاتى

و تحقيقاتي  موسسه هاى  دانشگاهي،  مراكز  ترويجي  و  تحقيقي  هاي  فعاليت  هماهنگي  كميته هاي  در   مشاركت 
16/4833دستگاه هاي اجرايي منطقه

18/0523 هدايت دانشجويان رشته هاي كشاورزي در جريان گذراندن دوره هاي كارآموزي و پروژه هاي تحقيقاتي خويش
 مشاركت در بازديدهاي گروهي ميداني با حضور محققان، اعضاي هيات علمي و دانشجويان، كارشناسان اجرايي به

19/9314 منظور شناسايي مسايل و نيازهاى فني و تحقيقاتي (مسئله يابي تحقيقاتي) در سطح منطقه
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جدول 2- رتبه بندى سازوكارهاى فعاليت مهندسان ناظر در تحقيقات كشاورزي و توسعه از نظر امكان پذيرى

سازوكارها
ميانگين 

رتبه اي فريدمن
رتبه

17/5426 شناسايي و اولويت بندي نيازهاي تحقيقاتي كشاورزي منطقه و ابالغ آن به موسسه ها و مراكز تحقيقات كشاورزي
15/0034شناسايي و اولويت بندي نيازهاي تحقيقاتي كشاورزي منطقه و ابالغ آن به مراكز دانشگاهي در سطح منطقه
 مشاركت در تدوين برنامه و سياست هاي تحقيقاتي دستگاه هاي اجرايي در سطح استان در زمينه تخصصي

13/6737مربوطه (نشست هاى مشترك، ارايه گزارش، پيشنهادها و غيره)
22/854مشاركت در طراحي و تدوين طرح هاي تحقيقاتي مراكز و موسسه هاى تحقيقات كشاورزي منطقه به عنوان همكار

17/4628مشاركت در تدوين طرح هاي تحقيقاتي مراكز دانشگاهي در سطح منطقه به عنوان همكار
22/336 همكاري با محققان مراكز و موسسه هاى تحقيقات كشاورزي منطقه در اجراي ميداني طرح هاي تحقيقاتي

22/317 همكاري با اعضاي هيات علمي مراكز دانشگاهي منطقه در اجراي ميداني طرح هاي تحقيقاتي
 مشاركت در اجراي طرح هاي تحقيقاتي دانشجويان تحصيالت تكميلي (پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و

16/7129 دكتري) مراكز دانشگاهي منطقه
 جستجوي كتابخانه اي و اينترنتي براى آگاهي از پيشرفت هاي روز كشاورزي و اطالع رساني به كشاورزان در

19/1018زمينه روش ها و فناورى هاى جديد كشاورزي
 مشاركت در برگزاري هفته/ روزهاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي به كشاورزان با حمايت مراكز دانشگاهي،

18/4620تحقيقي و ترويجي در سطح منطقه

مشاركت  سازوكارهاى  اولويت بندى  براى 
مهندسان ناظر در تحقيقات كشاورزى كه در مقياس 
رتبه اي ارزيابى شده  بودند، از ميانگين رتبه اي فريدمن 
استفاده شد. اين آزمون زمانى كاربرد پيدا مى كند كه 
الزم باشد نظرات يك گروه در چند زمينه مورد بررسى 
قرار گيرد و بر اساس نظرات پاسخگويان، اولويت هر 
مشخص  معنى دار  رتبه بندى  اساس  بر  موارد  از  كدام 
شود. با توجه به اينكه در اين تحقيق نيز گويه ها به هم 
وابسته بوده اند (ارزيابي توسط يك گروه جامعه آماري)، 
بنابراين از اين آزمون براي رتبه بندي گويه ها استفاده 
شده است. به اين ترتيب كه بعد از رد فرض صفر مبنى 
بر يكسان بودن رتبه ها در بين گويه هاي مختلف نسبت 
دست  به  نتايج  پايه  بر  شد.  اقدام  آنها  رتبه بندي  به 
آمده (جدول1)، از بين 37 سازوكار مطرح شده براى 
تحقيقاتى،  فعاليت هاى  در  ناظر  مهندسان  مشاركت 
پنج سازوكار مشاركت در طراحي و تدوين طرح هاي 
كشاورزي  تحقيقات  موسسه هاى  و  مراكز  تحقيقاتي 
منطقه به عنوان همكار، برگزاري كارگاه هاي آموزشي-

دستاوردهاي  زمينه  در  كشاورزان  براي  ترويجي 
تحقيقاتي، مشاركت در تهيه و توزيع نشريه ها و مواد 
آموزشي- ترويجي داراى يافته هاي تحقيقاتي به زبان 
در  كشاورزان  نيازهاى  و  مسايل  شناسايي  كشاورزان، 

زمينه به كارگيري فناوري ها و دستاوردهاي تحقيقاتي 
و شناسايي و اولويت بندي نيازهاي تحقيقاتي كشاورزي 
تحقيقات  مراكز  و  ها  موسسه  به  آن  ابالغ  و  منطقه 

كشاورزي بيشترين اهميت را دارند. 
 بر پايه نتايج تحقيق (جدول 2)، از بين زمينه ها 
مهندسان  مشاركت  براى  شده  مطرح  سازوكارهاى  و 
ناظر در فعاليت هاى تحقيقاتى، امروزه بيشتر، آمادگى 
فعاليت در اين زمينه ها را دارند: مشاركت در طراحي 
موسسه هاى  و  مراكز  تحقيقاتي  طرح هاي  تدوين  و 
آموزشي-  كارگاه هاي  برگزاري  كشاورزي،  تحقيقات 
دستاوردهاي  زمينه  در  كشاورزان  براي  ترويجي 
عالقمند  كشاورزان  معرفي  و  شناسايي  تحقيقاتي، 
به  ميداني  مشاوره  تحقيقاتي،  مراكز  با  همكاري  به 
فناورى هاى  و  روش ها  پياده سازي  براي  كشاورزان 
جديد كشاورزى در مزارع خويش، مشاركت در طراحي 
موسسه هاى  و  مراكز  تحقيقاتي  طرح هاي  تدوين  و 
تحقيقات كشاورزي منطقه به عنوان همكار، مشاركت 
در تهيه و توزيع نشريه ها و مواد آموزشي - ترويجي 
و  كشاورزان  زبان  به  تحقيقاتي  يافته هاي  زمينه  در 
همكاري با محققان مركزها و موسسه هاى تحقيقات 
دانشگاهي  مركزها  علمي  هيات  اعضاي  و  كشاورزي 

منطقه در اجراي ميداني طرح هاي تحقيقاتي. 



شماره 21، تابستان 1391

فصلنامه پژوهش مديريت آموزش كشاورزى
73

22/675 مشاركت در تهيه و توزيع نشريه ها و مواد آموزشي - ترويجي در زمينه يافته هاي تحقيقاتي به زبان كشاورزان
25/501برگزاري كارگاه هاي آموزشي- ترويجي براي كشاورزان در زمينه دستاوردهاي تحقيقاتي

22/258 ارزيابي دستاورد و پيامد يافته هاي تحقيقاتي براي كشاورزان
يافته هاي پيامد  زمينه  در  منطقه  سطح  در  دانشگاهي  و  تحقيقاتي  موسسه هاى  و  مراكز  به   اطالع رساني 

18/8319تحقيقاتي مربوطه (ارزيابي كاربرد يافته هاي تحقيقاتي و بازخورد آن به مجريان)
 مشاركت در اجراي تحقيقات به صورت مشاركتي و گروهى با همكاري كشاورزان، محققان و كارشناسان

20/4813ترويج در سطح منطقه ( در قالب رهيافت هاي مشاركتي)
در سازگاري  تحقيقات  زمينه  (در  تحقيقاتي  مراكز  با  همكاري  به  عالقمند  كشاورزان  معرفي  و   شناسايي 

23/692مزارع، تحقيقات مشاركتي يا برگزاري مزارع نمايشي طريقه اي و نتيجه اي)
 هماهنگ سازى و جلب همكاري تشكل هاي محلي (شوراها، دهياري ها، تعاوني ها و غيره) براي مشاركت در

17/4827 طرح هاي تحقيقاتي ميداني مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي منطقه
15/7932مشاركت در طراحي و اجراي طرح هاي مشترك تحقيقي ـ ترويجي مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي منطقه
15/6533مشاركت در طراحي و اجراي طرح هاي مشترك تحقيقي ـ تطبيقي مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي منطقه

درون سازگاري  (تحقيقات  كشاورزان  مزارع  در  كشاورزي  جديد  فناورى هاى  و  روش ها  آزمايشي   اجراي 
19/1517 مزرعه اي با مشاركت كشاورزان)

19/6015شناسايي مسايل و نيازهاى كشاورزان در زمينه به كارگيري فناوري ها و دستاوردهاي تحقيقاتي
19/2716تشكيل و هدايت گروه هاي تحقيقاتي محلي با حضور كشاورزان در مسايلي همانند مديريت تلفيقي آفات و غيره

20/8111 شناسايي و ثبت مستند دانش و فناوري هاي بومي حاصل از ابتكارهاى تجربي كشاورزان
 شناسايي و هدايت نوآوري ها و ابتكارهاى فني كشاورزان در سطح منطقه و ترويج آنها (بهره گيري از

17/5825تجربه ها و توانمندي هاي فني كشاورزان نوآور و پيشرو و معرفي آنان )
23/043مشاوره ميداني به كشاورزان براي پياده سازي روش ها و فناورى هاى جديد كشاورزان در مزارع خويش
20/7712نظارت بر اجراي بهينه (به هنگام و بجا) توصيه هاي ترويجي و يافته هاي تحقيقاتي از سوي كشاورزان

 كمك به راه اندازي و مديريت مراكز خدمات فني و حمايتي كشاورزي براي فراهم سازي تسهيالت مورد نياز كشاورزان
20/9410درراستاى كاربرد روش ها و فناورى هاى جديد كشاورزي با همكاري مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي و اجرايي منطقه

21/109 كمك به راه اندازي و مديريت شركت ها و مراكز تحقيقات و فناوري كشاورزي (به صورت تعاوني و غيردولتي)
17/6324گردآوري آمار و مدون نمودن داده ها و اطالعات پژوهشي در سطح منطقه (براي استفاده محققان و مراكز ذيربط)

19/8114كمك به راه اندازي بانك جامع اطالعات كشاورزي منطقه
14/4436 راه اندازي و مديريت پايگاه هاي تحقيقاتي كشاورزي (مزارع و ايستگاه ها) در سطح منطقه

16/5231راه اندازي و مديريت مزارع نمايشي در سطح منطقه (براي آموزش و معرفي دستاوردهاي تحقيقاتي)
17/8821 پشتيباني فني و تخصصي از نيروهاي ترويجي

 مشاركت در نشست ها و گردهمايي هاي مشترك منظم با نيروهاي ترويجي و محققان مراكز و موسسه هاى
16/6330تحقيقاتي منطقه براى تبادل يافته  هاى تحقيقاتى

 مشاركت در كميته هاي هماهنگي فعاليت هاي تحقيقي و ترويجي مراكز دانشگاهي، موسسه هاى تحقيقاتي
14/6735و دستگاه هاي اجرايي منطقه

17/7322 هدايت دانشجويان رشته هاي كشاورزي در جريان گذراندن دوره هاي كارآموزي و پروژه هاي تحقيقاتي خويش
 مشاركت در بازديدهاي گروهي ميداني با حضور محققان، اعضاي هيات علمي و دانشجويان، كارشناسان

17/6723 اجرايي به منظور شناسايي مسايل و نيازهاى فني و تحقيقاتي (مسئله يابي تحقيقاتي) در سطح منطقه

ادامه جدول 2
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رويكرد  با   R نوع عاملي  تحليل  از  تحقيق  اين  در   -  
اكتشافي با هدف دستيابي به مولفه هاي زيربنايي يا ابعاد 
مكنون2 مجموعه متغيرهاي مورد تحليل (زمينه ها و 
سازوكارهاى مشاركت مهندسان ناظر در فرآيند تحقيقات 
تشخيص  براي  است.  شده  استفاده  كشور)  كشاورزي 
مناسب بودن داده هاي مربوط به مجموعه متغيرها يا در 
واقع گويه هاي نماياي زمينه  ها و سازوكارهاي مشاركت 
مهندسان ناظر در فرآيند تحقيقات كشاورزي به لحاظ 
شاخص  و  بارتلت  آزمون  از  ضرورت،  و  اهميت  ميزان 

KMO بهره گرفته شده است. معني داري آزمون بارتلت 
در سطح  99 درصد اطمينان و ميزان مناسب شاخص 
KMO (جدول3)، نشان دهنده همبستگي مجموعه اي 
و مناسبت متغيرهاي مورد نظر براي تحليل عاملي است. 
 براي دستيابي به عامل هاي معني دار از چرخش 
تعيين  براي  و  است  شده  گرفته  بهره  وريماكس3 
پيشين  معيار  و  ويژه  ميزان  پايه  بر  شمارعامل ها 
(درك موجود در زمينه ماهيت مفهومي و همبستگي 

مجموعه مورد تحليل) عمل شده است (جدول 4).

جدول 3- خالصه آماره KMO و آزمون بارتلت    
 سطحآزمون بارتلتKMOمجموعه متغييرها

معني داري
 اهميت و ضرورت زمينه  ها و سازوكارهاي مشاركت مهندسان  ناظر

 در فرآيند تحقيقات كشاورزي
0/7656373/6590/000

در ناظر  مهندسان  مشاركت  سازوكارهاي  و  زمينه  ها   امكان پذيرى 
 فرآيند تحقيقات كشاورزي

0/8252498/1750/000

جدول 4- تحليل عاملى اهميت و امكان پذيرى ساز و كارهاى مورد بررسى 
درصد تجمعي واريانس درصد واريانسمقدار ويژهعامل مجموعه مورد تحليل

اهميت سازوكارها

9/11426/80626/806اول
5/29015/55842/364دوم
4/59713/52055/884سوم
4/08512/01667/899چهارم
3/84511/31079/209پنجم

امكان پذيرى سازوكارها

4/71019/62319/623اول
4/62619/27638/899دوم
3/45014/37553/274سوم
2/96712/36365/637چهارم

نماياي  متغيرهاي  مجموعه  قرارگيري  وضعيت 
اهميت، ضرورت و امكان پذيرى زمينه  ها و سازوكارهاي 
مشاركت مهندسان ناظر در فرآيند تحقيقات كشاورزي 
چرخش  از  پس  شده  استخراج  عامل هاى  به  توجه  با 

شدن  واقع  فرض  با  عامل ها،  نامگذاري  و  عامل ها 
متغيرهاي داراي بار عاملي بزرگتر از 0/5، در جدول هاى 

(5 و 6) ارايه شده است.
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جدول 5- ويژگى هاى عامل هاى استخراج شده (اهميت سازوكارها)
 بارگويه  هاى بارگذارى شدهنام عامل

عاملي

 مشاركت در
سازماندهى و

  اجراى
 تحقيقات
كشاورزى

 همكاري با محققان مراكز و موسسه هاى تحقيقات كشاورزي منطقه در اجراي ميداني
0/971 طرح هاي تحقيقاتي

 همكاري با اعضاي هيات علمي مراكز دانشگاهي منطقه در اجراي ميداني طرح هاي
0/966 تحقيقاتي

 مشاركت در اجراي طرح هاي تحقيقاتي دانشجويان تحصيالت تكميلي (پايان نامه هاي
0/936 كارشناسي ارشد و دكتري) مراكز دانشگاهي منطقه

 مشاركت در اجراي تحقيقات به صورت مشاركتي و گروهى با همكاري كشاورزان،
0/940 محققان و كارشناسان ترويج در سطح منطقه

 مشاركت در طراحي و اجراي طرح هاي مشترك تحقيقي ـ ترويجي مراكز دانشگاهي و
0/828تحقيقاتي منطقه

 مشاركت در طراحي و اجراي طرح هاي مشترك تحقيقي ـ تطبيقي مراكز دانشگاهي و
0/851تحقيقاتي منطقه

 اجراي آزمايشي روش ها و فناورى هاى جديد كشاورزي در  مزارع كشاورزان (تحقيقات
0/943 سازگاري درون مزرعه اي با مشاركت كشاورزان)

0/918 كمك به راه اندازي و مديريت مراكز خدمات فني و حمايتي كشاورزي
 كمك به راه اندازي و مديريت شركت ها و مراكز تحقيقات و فناوري كشاورزي (به صورت

0/906 تعاوني و غيردولتي)
 راه اندازي و مديريت ايستگاه هاى تحقيقاتي كشاورزي (مزارع و ايستگاه ها)

0/915 در سطح منطقه
 راه اندازي و مديريت مزارع نمايشي در سطح منطقه (براي آموزش و معرفى

0/795دستاوردهاي تحقيقاتي)

مشاركت
  در طراحى
 و برنامه ريزى
 تحقيقات
كشاورزى

0/928مشاركت در تدوين طرح هاي تحقيقاتي مراكز دانشگاهي در سطح منطقه به عنوان همكار
 شناسايي و اولويت بندي نيازهاي تحقيقاتي كشاورزي منطقه و ابالغ آن به مراكز

0/915دانشگاهي در سطح منطقه
 مشاركت در طراحي و تدوين طرح هاي تحقيقاتي مراكز و موسسه هاى تحقيقات

0/954كشاورزي منطقه به عنوان همكار
 مشاركت در تدوين برنامه و سياست هاي تحقيقاتي دستگاه هاي اجرايي در سطح استان

0/966 در حوزه هاي تخصصي مربوطه
 شناسايي و اولويت بندي نيازهاي تحقيقاتي كشاورزي منطقه و ابالغ آن به موسسه هاى

0/856 و مراكز تحقيقات كشاورزي
 مشاركت در نشست ها و گردهمايي هاي مشترك منظم با نيروهاي ترويجي و محققان

0/960مراكز و موسسه هاى تحقيقاتي منطقه در راستاى تبادل يافته  هاى تحقيقاتى
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 هماهنگ سازى
 و

 برقرارى
 پيوندهاى
عملياتى

 اطالع رساني به مراكز و موسسه هاى تحقيقاتي و دانشگاهي در سطح منطقه در زمينه
0/831 پيامد يافته هاي تحقيقاتي مربوطه

0/851 شناسايي و معرفي كشاورزان عالقمند به همكاري با مراكز تحقيقاتي
 هماهنگ سازى و جلب همكاري تشكل هاي محلي براي مشاركت در طرح هاي تحقيقاتي

0/752 ميداني مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي منطقه
 مشاركت در كميته هاي هماهنگي فعاليت هاي تحقيقي و ترويجي مراكز دانشگاهي،

0/651موسسه هاى تحقيقاتي و دستگاه هاي اجرايي منطقه
 مشاركت در بازديدهاي گروهي ميداني با حضور محققان، اعضاي هيات علمي و

0/796دانشجويان، كارشناسان اجرايي به منظور مسئله يابي تحقيقاتي
 گردآوري آمار و مدون نمودن داده ها و اطالعات پژوهشي در سطح منطقه (براي

0/826استفاده محققان و مراكز ذيربط)

 تسهيل
 پژوهشگرى
كشاورزان

 تشكيل و هدايت گروه هاي تحقيقاتي محلي با حضور كشاورزان در مسايلي همانند
0/713مديريت تلفيقي آفات و غيره

0/770 شناسايي و ثبت مستند دانش و فناوري هاي بومي حاصل از ابتكارهاى تجربي كشاورزان
0/796 شناسايي و هدايت نوآوري ها و ابتكارهاى فني كشاورزان در سطح منطقه و ترويج آنها

 مشاوره ميداني به كشاورزان براي پياده سازي روش ها و فناورى هاى جديد كشاورزان در
0/707مزارع خويش

 نظارت بر اجراي صحيح (به هنگام و بجا) توصيه هاي ترويجي و يافته هاي تحقيقاتي از
0/700سوي كشاورزان

0/786 ارزيابي دستاورد و پيامد يافته هاي تحقيقاتي براي كشاورزان

 رسانش
 يافته هاى
 تحقيقات
كشاورزى

 شناسايي مسايل و نيازهاى كشاورزان در زمينه به كارگيري فناوري ها و دستاوردهاي
0/905تحقيقاتي

 جستجوي كتابخانه اي و اينترنتي براى آگاهي از پيشرفت هاي روز كشاورزي و
0/742 اطالع رساني

 مشاركت در برگزاري هفته / روزهاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي به كشاورزان با حمايت
0/834مراكز دانشگاهي، تحقيقي و ترويجي در سطح منطقه

 مشاركت در تهيه و توزيع نشريه ها و مواد آموزشي - ترويجي درزمينه يافته هاي
0/840 تحقيقاتي به زبان كشاورزان

0/820برگزاري كارگاه هاي آموزشي- ترويجي براي كشاورزان در زمينه دستاوردهاي تحقيقاتي
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جدول 6- ويژگى هاى عامل هاى استخراج شده (امكان پذيرى سازوكارها)
 بارگويه  هاعامل

عاملي

 ترويج
 يكپارچه با
 تحقيقات
كشاورزى

 مشاركت در بازديدهاي گروهي ميداني با حضور محققان، اعضاي هيات علمي و دانشجويان، كارشناسان
0/901 اجرايي به منظور مسئله يابي تحقيقاتي

0/661برگزاري كارگاه هاي آموزشي- ترويجي براي كشاورزان در زمينه دستاوردهاي تحقيقاتي
 اجراي آزمايشي روش ها و فناورى هاى جديد كشاورزي در مزارع كشاورزان (تحقيقات سازگاري درون

0/905 مزرعه اي با مشاركت كشاورزان)
0/724مشاوره ميداني به كشاورزان براي پياده سازي روش ها و فناورى هاى جديد كشاورزان در مزارع خويش
0/890 كمك به راه اندازي و مديريت شركت ها و مراكز تحقيقات و فناوري كشاورزي (به صورت تعاوني و غيردولتي)

 مشاركت در نشست ها و گردهمايي هاي مشترك منظم با نيروهاي ترويجي و محققان مراكز و موسسه هاى
0/611تحقيقاتي منطقه براى تبادل يافته  هاى تحقيقاتى

0/882 كمك به راه اندازي و مديريت مراكز خدمات فني و حمايتي كشاورزي

 تسهيل اجراى
 تحقيقات
ميدانى

 مشاركت در اجراي تحقيقات به صورت مشاركتي و گروهى با همكاري كشاورزان، محققان و كارشناسان
0/614 ترويج در سطح منطقه

0/715 شناسايي و معرفي كشاورزان عالقمند به همكاري با مراكز تحقيقاتي
 هماهنگ سازى و جلب همكاري تشكل هاي محلي براي مشاركت در طرح هاي تحقيقاتي ميداني مراكز

0/603 دانشگاهي و تحقيقاتي منطقه
0/582مشاركت در طراحي و اجراي طرح هاي مشترك تحقيقيـ  ترويجي مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي منطقه
0/735مشاركت در طراحي و اجراي طرح هاي مشترك تحقيقيـ  تطبيقي مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي منطقه

0/790تشكيل و هدايت گروه هاي تحقيقاتي محلي با حضور كشاورزان در مسايلي همانند مديريت تلفيقي آفات و غيره
0/757 راه اندازي و مديريت ايستگاه هاي تحقيقاتي كشاورزي (مزارع و ايستگاه ها) در سطح منطقه

0/636راه اندازي و مديريت مزارع نمايشي در سطح منطقه (براي آموزش و معرفي دستاوردهاي تحقيقاتي)

 نيازسنجى،
 پايش و
 ارزشيابى
 تحقيقات
كشاورزى

0/601 شناسايي و اولويت بندي نيازهاي تحقيقاتي كشاورزي منطقه و ابالغ آن به موسسه ها و مراكز تحقيقات كشاورزي
0/653شناسايي و اولويت بندي نيازهاي تحقيقاتي كشاورزي منطقه و ابالغ آن به مراكز دانشگاهي در سطح منطقه

0/818 ارزيابي دستاورد و پيامد يافته هاي تحقيقاتي براي كشاورزان
0/901شناسايي مسايل و نيازهاى كشاورزان در زمينه به كارگيري فناوري ها و دستاوردهاي تحقيقاتي

0/624 شناسايي و ثبت مستند دانش و فناوري هاي بومي حاصل از ابتكارهاى تجربي كشاورزان
0/735نظارت بر اجراي بهينه (بهنگام و بجا) توصيه هاي ترويجي و يافته هاي تحقيقاتي از سوي كشاورزان

 تبادل
 اطالعات
 در فرآيند
 تحقيقات
كشاورزى

0/768گردآوري آمار و مدون نمودن داده ها و اطالعات پژوهشي در سطح منطقه (براي استفاده محققان و مراكز ذيربط)
0/821كمك به راه اندازي بانك جامع اطالعات كشاورزي منطقه

0/758 جستجوي كتابخانه اي و اينترنتي براى آگاهي از پيشرفت هاي روز كشاورزي و اطالع رساني به كشاورزان
0/646 شناسايي و هدايت نوآوري ها و ابتكارهاى فني كشاورزان در سطح منطقه و ترويج آنها
 اطالع رساني به مراكز و موسسه هاى تحقيقاتي و دانشگاهي در سطح منطقه در زمينه

0/739 پيامد يافته هاي تحقيقاتي مربوطه
0/532 مشاركت در تهيه و توزيع نشريه ها و مواد آموزشي - ترويجي در زمينه يافته هاي تحقيقاتي به زبان كشاورزان
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و  زمينه  ها  تحليل  از  استخراجى  عامل  پنج    
فرآيند  در  ناظر  مهندسان  مشاركت  سازوكارهاي 
مجموع  در  اهميت،  بعد  از  كشاورزي  تحقيقات 
واريانس  كل  از  درصد   79 به  نزديك  توانسته اند 
از  استخراجى  عامل  چهار  تبيين  نمايند.  را  متغييرها 
تحليل امكان پذيرى اين سازوكارها نيز 65 درصد از كل 
واريانس مجموعه مورد تحليل را تبيين  نموده اند. براي 
رسيدن به يك برداشت يكسان از نتايج تحليل عاملي، 
عامل هاي استخراج شده همراه با درصد واريانس تبيين 

شده توسط هر عامل در شكل (1) ترسيم شده است.

   بحث و نتيجه گيرى 
طرح مهندسان ناظر مزرعه در راستاى ارتقاى كمى 
و كيفى پوشش خدمات ترويجى از سال 1381 و با هدف 
جذب متخصصان توسط توليدكنندگان و بهره برداران و 
به منظور گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات 
محصوالت  افزايش  درراستاى  خصوصى  بخش  فنى 
راهبردى آغاز به كار كرده است (جاللى، 1384) و هم 
استقرار  و  ناظر  مهندسان  استخدام  تصويب  با  اكنون، 
شبكه خدمات مشاوره اى، فنى و مهندسى كشاورزى و 
توسعه شركت هاى خدمات مشاوره اى فنى – مهندسى 

كشاورزى وارد مرحله  جديدى شده است. 
تحقيقاتى  يافته هاى  به  ناظر  مهندسان  دستيابى 
در راستاى هدف مقرر شده كه «تسهيل و تسريع انتقال 
(وزارت  توليد،  عرصه  و  مزارع  به  تحقيقاتي  يافته هاي 
آنها  ظرفيت  از  بهره بردارى  و  كشاورزى، 1383)  جهاد 
براى مشاركت در توسعه فناورى  به عنوان يكى از عناصر 
نظام دانش و اطالعات كشاورزى، شناسايى سازوكارها 
تحقيقات  فرآيند  با  ناظر  مهندسان  زمينه هاى پيوند  و 
ضمن  مى تواند  كشاورزى  بخش  در  فناورى  توسعه  و 
ارتقاى كارايى و گسترش كاركرد مهندسان ناظر، زمينه 
يافته هاى  رسانش  و  كشاورزى  تحقيقات  فرايند  بهبود 
از  و  سازد  فراهم  را  كشاورزان  به  كشاورزى  تحقيقات 
شكل گيرى شكاف بين تحقيق و ترويج در شكل جديد 
آن جلوگيرى نمايد. پرداختن به اين موضوع با توجه به 
نبود بررسى هاى الزم در زمينه فعاليت مهندسان ناظر در 
فرآيند توسعه فناوري و تحقيقات كشاورزي و نيز با در 
نظر گرفتن خاص بودن اين تجربه و تفاوت وضعى ارتباط 
تحقيق ترويج در نظام هاى دانش و اطالعات كشاورزى 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد   (2009 (ملك محمدي، 
اگر بپذيريم كه مهندسان ناظر به عنوان مظهر رويكرد 
مشاوره اي در ارايه خدمات ترويجي، بخشي از نظام دانش 

شكل 1- مولفه هاي زيربنايي زمينه ها و سازوكارهاي مشاركت مهندسان ناظر در تحقيقات كشاورزي

ارزيابى زمينه ها و سازوكارهاي مشاركت مهندسان ناظر تحقيقات كشاورزي

رسانش يافته هاى تسهيل  پژوهشگرى كشاورزان
تحقيقات كشاورزى

ميزان اهميت و ضرورت

مشاركت در طراحى و برنامه ريزى 
تحقيقات كشاورزى

مشاركت در سازماندهى و اجراى 
تحقيقات كشاورزى

ترويج يكپارچه تسهيل اجراى تحقيقات ميدانى
با تحقيقات كشاورزى

تبادل اطالعات 
در فرآيند تحقيقات كشاورزى

نيازسنجى، پايش و ارزشيابى 
تحقيقات كشاورزى

هماهنگ سازى و برقرارى 
پيوندهاى عملياتى

بعد امكان پذيرى
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و اطالعات كشاورزي به شمار مى آيند (شعبانعلى فمى 
و همكاران، 1387)، در آن صورت شايسته است با توجه 
به  آنان  كه  ويِژه اى  موقعيت  و  حرفه اي  برترى هاي  به 
لحاظ تعامل نزديك و پيوسته با كشاورزان دارند، براي 
و  تحقيقات  زمينه  در  آنان  ظرفيت هاي  از  بهره برداري 
نظام  مهم  كاركردهاي  از  يكي  به عنوان  فناوري  توسعه 
دانش و اطالعات كشاورزي چاره انديشي شود. در واقع، 
ارتباط با مراكز تحقيقاتى و همكارى با محققان يكى از 
تعيين  ناظر  مهندسان  نياز  مورد  حرفه اى  هاى  قابليت 
مهم  اين   .(1387 همكاران،  و  (منجم زاده  است  شده 
مقتضي  سازوكارهاي  كارگيري  به  و  شناسايي  نيازمند 
براي همكاري مهندسان ناظر با محققان كشاورزي است. 
اين پژوهش نيز در همين راستا به انجام رسيده است. بر 
پايه نتايج تحقيق، در مجموع ميانگين باالى به دست 
آمده نشان دهنده اهميت و ضرورت بسيار باالى زمينه ها 
و سازوكارهاى مطرح شده مى باشد. هر چند ميانگين 
امكان پذيرى زمينه ها و سازوكار به نسبت كمتر از ميزان 
اهميت و ضرورت است، با اين حال نشان دهنده توانمندى 
قابل مالحظه مهندسان ناظر براى مشاركت در تحقيقات 
كشاورزى از راه سازوكارهاى مطرح شده است. همچنين، 
تحليل عاملى زمينه ها و سازوكارهاى مشاركت مهندسان 
ميزان  لحاظ  به  كشاورزي  تحقيقات  فرآيند  در  ناظر 
اهميت و ضرورت به استخراج 5 عامل با نام  مشاركت 
در سازماندهى و اجراى تحقيقات كشاورزى، مشاركت در 
طراحى و برنامه ريزى تحقيقات كشاورزى، هماهنگ سازى 
پژوهش گرى  تسهيل  عملياتى،  پيوندهاى  برقرارى  و 
كشاورزان و رسانش يافته هاى تحقيقات كشاورزى منجر 
شده است. همچنين، تحليل عاملى زمينه ها و سازوكارهاى 
مشاركت مهندسان ناظر در فرايند تحقيقات كشاورزي به 
لحاظ امكان پذيرى به استخراج چهار عامل با نام  ترويج 
يكپارچه با تحقيقات كشاورزى، تسهيل اجراى تحقيقات 
ميدانى، نيازسنجى، پايش و ارزشيابى تحقيقات كشاورزى 
و تبادل اطالعات در فرآيند تحقيقات كشاورزى انجاميده 
است. برخى از اين سازوكارها توسط محققان ديگر در 
نتيجه بررسى سازوكارهاى ارتباط ترويج و تحقيق نيز 
مورد تاكيد قرار گرفته است (حسيني و اسكندري، 1387، 
محمدزاده و صديقي، 1381؛ نوروزي و ملك محمدي، 
 , Agbamu, 2000; Doorman, 1991; 1386؛ 
سازوكارهاى  بر  عالوه   .(Cole and Ceesay, 1999
فرآيند  در  ناظر  مهندسان  مشاركت  براى  شده  مطرح 

تحقيقات و توسعه فناورى كشاورزى، پيشنهادهاى زير را 
مى توان براى تسهيل اين امر ارايه نمود:

- هم اكنون با توسعه شركت هاى خدمات مشاوره اى 
فنى – مهندسى، مشاركت مهندسان ناظر مى تواند به 
صورت سازمان يافته و به وسيله اين شركت ها صورت 
نظام  سازمان  مى شود  پيشنهاد  زمينه  اين  در  گيرد. 
مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى نسبت به انعقاد توافق 
بهره  براى  استان  دانشگاهى  و  تحقيقاتى  مراكز  با  نامه 
گيرى متقابل از ظرفيت هاى تحقيقاتى و فناورى از راه 

سازوكارهاى شناسايى شده اقدام نمايد. 
هاى  موسسه  و  دانشگاه ها  ترغيب  و  الزام   -
تحقيقاتى استان به همكارى با مهندسان ناظر زمينه ساز 
و  تحقيقاتى  حمايتى،  خدمات  شبكه  يك  شكل گيرى 
فنى در بخش كشاورزى به شمار مى آيد. بدين منظور، 
برگزارى يك همايش و تشكيل يك كميته راهبرى با 
مشاركت نمايندگان سازمان هاى مسئول براى تبادل نظر 
و رسيدن به يك دستور كار مشترك مى تواند سودمند و 
موثر واقع شود. همچنين در اين زمينه، پيشنهاد مى شود 
در سطح استان شركت هايى با ماموريت انجام تحقيقات 
و ارايه خدمات تحقيقاتى و فناورى به صورت تخصصى يا 

عمومى توسعه يابد.
- تدوين نشانگرهاى الزم براى مشاركت مهندسان 
ناظر و شركت هاى مربوطه در عرصه تحقيقات و فناورى 
و در نظر گرفتن آن در روند ارتقاى آنها راهكار مناسبى 

به نظر مى رسد. 
- مشاركت مهندسان ناظر در عرصه تحقيقات و 
فناورى مستلزم ارتقاى مهارت هاى حرفه اى آنان است. 
بدين منظور، برگزارى كارگاه آموزشى براى مهندسان 
قابليت  ارتقاى  براى  تحقيق  روش  موضوع  با  ناظر 
پژوهشگرى آنان، ترغيب مهندسان ناظر براى پژوهش و 
انتشار يافته هاى تحقيقاتى خود با انتشار يك مجله علمى 
و همايش هاى مستمر، ترغيب مهندسان ناظر به اقدام 
پژوهشى، شناسايى و سپاسگزارى از ابتكارهاى مهندسان 
ناظر در زمينه هاى پژوهش و فناورى پيشنهاد مى شود. 
- در پايان، انجام پژوهش هاى تكميلى با در مقياس 
مشاركت  هاى  ضرورت  شناسايى  منظور  به  گسترده تر 
مهندسان ناظر در تحقيقات كشاورزى، شناسايى نيازهاى 
آموزشى و حمايتى آنان براى اين منظور، طراحى رهيافت 
مقتضى براى مشاركت مهندسان ناظر در تحقيقات كشاورزى 

(رهيافت تحقيق و ترويج يكپارچه) پيشنهاد مى شود.



فصلنامه پژوهش مديريت آموزش كشاورزى

سازوكارهاي مشاركت مهندسان  ناظر  .....

80

پاورقى
1.فصلنامه نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي. سال هفتم، شماره بيست و ششم، زمستان 1388، ص 67.

2. Latent dimensions
3. Varimax
4. Conceptual Proximity
5. Loading

منابع 
احمدپور داريانى، محمود و نيك بين، حسين. 1389. بررسى و تجزيه و تحليل سازوكارهاى توسعه كارآفرينى در 
شركت هاى خدمات مشاوره اى فنى- مهندسى كشاورزى استان زنجان. پژوهش مديريت آموزش كشاورزى. شماره 15، 

صص 16-30.
اكبري، م. و اسدي، ع. 1386. بررسي عوامل پيش برنده طرح مهندسين ناظر گندم (مطالعه موردي استان اردبيل). 

مجله علوم كشاورزي ايران. دوره 2-38، شماره 2، صص 199-206.
اكبري، م.، اسدي، ع.، شعبانعلى فمى، ح. و اسكندرى، ج. 1388. چالش هاي طرح مهندسين ناظر گندم از ديدگاه 

مهندسين ناظر: مطالعه موردي استان اصفهان. علوم ترويج و آموزش كشاورزي، جلد 5، شماره 2، صص 87-71.
بيرجندي، و.، فرج اله حسيني، س.ج.، و ميردامادي، س. م. 1388. نقش مهندسين ناظر در كاهش ضايعات گندم 

در استان قزوين. روستا و توسعه، بهار 1388; 12(1)، صص 129-146.
پزشكي راد، غ.، فعلي، س. و چيذري، م. 1388. تاثير ناظرين گندم در پذيرش فناوري ها و نوآوري هاي حفاظت از 
خاك در كشاورزان گندم كار استان تهران. تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران، دوره 2-40، شماره 2، صص 53-59. 
جاللى، خ. 1384. مهندسين ناظر مزارع، پديده اى نو و كارآمد. فصلنامه نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي. 

سال دوم، شماره هفتم، صص 2-3.
حسيني، س. م. و اسكندري، ف. 1387. سازوكارهاي ارتباطي موجود ميان تحقيق و ترويج كشاورزي از ديدگاه 

كارشناسان. علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران. جلد 4، شماره 2، صص 1-11.
سعدي، ح. و اميري، ح. 1386. ارزيابي و تحليل نظام ترويج مشاوره ي (طرح مشاوران مزرعه) در دو استان همدان 

و قزوين با روش PRA. دو ماهنامه جهاد، سال 27، شماره 276، صص 88-107.
سليماني، س.، ميردامادي، س. م.، و فرج اله حسيني، س. ج. 1388. بررسي عوامل تاثيرگذار بر نگرش كشاورزي 

پايدار مهندسين ناظر طرح محوري گندم استان فارس. اقتصاد كشاورزي و توسعه،17 (68)، صص37-55.
سوري، ح. 1390. نحوه استخدام ده هزار مهندس ناظر مزارع گندم (مصاحبه با رييس سازمان نظام مهندسي 

كشاورزي و منابع طبيعي). روزنامه بازار كار، سال يازدهم، شماره 624، شنبه 1 مرداد 1390. ص 5.
شاكري، ف.، مير غفوري، س. ح. و شاكري، م. 1389. فرايند مديريت دانش تخصصي- كاربردي در حلقه تحقيقات، 
ترويج و بهره برداران (مطالعه موردي: بخش كشاورزي استان يزد). اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي)، 

سال بيست و چهارم، شماره 4، صص490-479.
شعبانعلي فمي، ح.، كالنتري، خ. و اسدي، ع. 1387. مباحث نوين در ترويج و آموزش كشاورزي (جلد اول). تهران: 

انتشارت خوشبين. 
شيرى، ش.، بيژنى، م. و چهارسوقى امين، ح. 1390. ارزشيابى اثربخشى طرح محورى گندم از ديدگاه كارشناسان 

ناظر استان ايالم. پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي. سال چهارم، شماره 2 (پياپي 14)، صص 85-95.
صبوري، ع.، كالنتري، خ. و اسدي، ع. 1388. اولويت بندي چالش هاي طرح مهندسين ناظر گندم و سازوكار آن در 

استان تهران. سنبله، سال بيست و دوم، شماره 194، صص 36-37.
صديقي، س. و نيكدخت، ر. 1384. بررسي پروژه مهندسين مزارع گندم كشور. فصلنامه نظام مهندسي كشاورزي 

و منابع طبيعي، سال سوم، شماره 9، صص 51-44.
فعلي، س. و پزشكي راد، غ. 1387. بررسي دانش فني گندم كاران تحت پوشش ناظران گندم ( مطالعه موردي 

استان تهران). دوماهنامه جهاد، شماره 279، مهر و آبان 1387، ص 92.



شماره 21، تابستان 1391

فصلنامه پژوهش مديريت آموزش كشاورزى
81

فعلي، س. و پزشكي راد، غ. ارزيابي نيازهاي آموزشي ناظران گندم با استفاده از مدل بوريچ (مطالعه موردي: استان 
كردستان). جهاد، سال 27، شماره 280، صص 74-81.

فعلي، س.، پزشكي راد، غ.، و چيذري، م. 1386. اثربخشي خدمات مشاوره اي ناظرين طرح گندم به كشاورزان تحت 
پوشش در استان تهران. علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران، جلد سوم، شماره يك، صص 73-81 .  

محمدزاده، ج. و صديقي، ح. 1381. بررسي پيوندهاي حرفه اي بين محققان و كارشناسان ترويج در نظام دانش و 
اطالعات كشاورزي. فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال دهم، شماره 40، صص 127-150.

منجم زاده، زهره، غنيان، منصور، برادران، مسعود. 1387. بررسى و تعيين قابليتهاى مورد نياز مهندسان ناظر طرح 
محورى گندم در استان خوزستان. جهاد، شماره 283 و 284، صص -113 131.

نوروزي، ع. و ملك محمدي، ا. 1386. مشكالت ارتباط تحقيق و ترويج و سازوكارهاي ارتباطي ممكن. اقتصاد 
كشاورزي و توسعه، سال پانزدهم، شماره 58 (ويژه سياستهاي كشاورزي). صص 135-150.

توليدي  واحدهاي  ناظردر  مهندسان  و  ناظر  مهندسين  بكارگيري  جامع  طرح  كشاورزي. 1383.  جهاد  وزارت 
كشاورزي. تهران: وزارت جهاد كشاورزى، معاونت ترويج و نظام بهره برداري، دفتر برنامه ريزي و هماهنگي ترويج، گروه 

ارتباطات ترويجي، 57 صفحه.

Agbamu, J. U. (2000). “Agricultural research extension linkage systems: an international 
perspective”. Agriculture Research and Extension Network. No. 106, pp. 1-7.

APO. 2003. Report of the APO Study Meeting on Integration of Agricultural Research 
and Extension Integration of Agricultural Research and Extension, Philippines, 18–22 March 
2002. Available online at: www.apo-tokyo.org/publications/files/agr-08-iare.pdf

Asadi, A., Akbari, M., Fami H.S. and Alambaigi, A. 2008. An Assessment of Farmers 
Willingness to Pay for Wheat Consultant Engineers Project: In Iran. American journal of 
Agricultural and Biological Sciences, 3: 706-711.

Cole, R.R. and Ceesay, M. M. 1999. Transforming Linkages in Research and Extension to 
Serve Farmer Needs in West Africa For the Next Century. Journal of International Agricultural 
and Extension Education.  6 (3) : 1-6

Doorman, F. 1991. Linkages between research, Extension, and farmers: The case of rice 
in the Dominican Republic. Journal of Agricultural Systems 37(5):107-111.

Gomez, A. A. (1994). “Research- extension linkage: an important component of 
technology transfer and adoption”. Journal of the Asian Farming Systems Association. No. 
8, pp. 197-204.

Hagmann, J. Chuma, E. and Murwira, K. 1996. Improving the output of Agricultural 
Extension and Research through participatory innovation development and extension; 
Experiences from Zimbawe. European Journal of Agricultural Education and Extention. 3 
(2): 15-24.

Malekmohammadi, I. 2009. Interpretive Perspective of Knowledge Management Stance 
in Agricultural Knowledge Information System to Fostering Research/Extension Linkage. 
American Journal of Agricultural and Biological Sciences 4 (3): 230-241.

Oladele, O. 2001. Activities in research-extension-farmers linkage system in Southwestern 
Nigeria. J. Ext. Syst. 17:63–75.

Zinnah, M. M. 1995. Linking Research, Extension and farmers: The case of mangrove 
Swamp Rice Cultivation in Sierra Leone. Journal of Agricultural Education, 35 (2): 50-54.



82

Mechanisms of Agricultural Consultant Engineer Participation in 
Agricultural Research Process in Golestan Province, Iran    

Abolghasem Sharifzadeh1*, Gholamhossein Abdollahzadeh2,
 Mohammad Reza Shah Pasand3

1&2- Assistance Professor, Gorgan University of Agricultural
         Sciences and Natural Resources 
3- Assistance Professor, Scientific- Applied Higher Education Institute Jihad-E- Agriculture

Abstract 
This survey research was conducted to identify and analysis appropriate mechanisms 

of participation and collaboration of Agricultural Consultant Engineers or Farm Advisors 
(ACEs) in agricultural research and technology development. The statistical population 
of this research consisted of all agricultural consultant engineers in Golestan Province 
(N=380). Using Cochran sampling formula and random sampling method, 105 agricultural 
consultant engineers were selected in order to fill a researcher-made questionnaire as 
research tool. Face and content validity of the questionnaire was established using a panel 
of agricultural extension experts and consultant engineers. A pilot test was conducted to 
determine the questionnaire’s reliability based on Cronbach’s alpha (that calculated for 
two parts were α1=0/74 and α2=0/86). Using SPSS, collected data analyzed applying 
explanatory factor analysis. Altogether, Factor analyzing of mechanisms of participation 
and collaboration of ACEs in agricultural research and technology development regarding 
two aspect (importance and feasibility) led to 9 extracted factors, as: contribution in 
organizing and implementing agricultural research, participation in planning agricultural 
research, coordination and setting up operational linkages, facilitating farmer research, 
communicating research findings, integrating extension and research, facilitating field and 
on-farm researches, need assessment, monitoring and evaluation of agricultural research, 
and information exchange in agricultural research process. Two groups of extracted factors 
explained 79% and 65% of the variances of analyzed mechanisms, respectively. Based 
on the findings, some mechanisms were suggested for participation and collaboration of 
ACEs in agricultural research and technology development.

Keywords: Agricultural extension, agricultural research, research/extension linkage, 
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