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تحقیقاتيهاطرحيهاافتهیانتقالنرخافزایشدرهابرندهپیشنقش
کشاورزي

1و محمد چیذريایرج ملک محمدي ، *پریسا اینانلو

)19/07/96: ؛ پذیرش29/08/95(دریافت: 
دهیچک
بهبود تولید محصوالت کشاورزي باید به مصرف کننده اصلی آن براي توسعه و،ویژه در تحقیقات کاربردي کشاورزيبه،ي تحقیقاتییافته

هاي تحقیقاتی بیشتري به نسبت رسند. هرچه تعداد یافتهها به هر دلیل به دست مصرف کننده نمیي این یافتهمنتقل شود. البته همه
ر توسعه این ديمؤثرترهاي تولیدي کشاورزي منتقل و به کار گرفته شوند، تحقیقات نقش هاي تحقیقاتی انجام شده به واحدشمار طرح

هاي تحقیقات کشاورزي در طرحهايها در افزایش نرخ انتقال یافتهبخش خواهد داشت. این تحقیق که با هدف بررسی نقش پیش برنده
کاربردي و از نظر امکان کنترل متغیرها، شبه تجربی و به ،به لحاظ هدف،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي انجام شده است

نفر) و 1121(نفر)، کارشناسان ترویج:2973(آماري، متشکل از محققان:يجامعههمبستگی است. –وي تحقیق، علیلحاظ الگ
نفر از آنان به عنوان نمونه با روش 361با استفاده از فرمول کوکران اصالح شده ).=6039N(نفر) بود1945(کارشناسان موضوعی:

پرسشنامه بود. براي بررسی موقعیت ،ها میدانی و ابزار تحقیقدادهيآورجمعتخاب شدند. روش متناسب انيبندطبقهتصادفی یريگنمونه
از آمار توصیفی و در بخش استنباطی از رگرسیون چندگانه و همچنین آزمون مقایسه میانگین کروسکال هایافتهجامعه آماري و انتقال 

ي:نشان دادند که سه عامل پیش برندههایافته. انجام شدwin19SPSSافزارنرمده از با استفاهادادهوالیس بهره گرفته شد. تجزیه وتحلیل 
برداران کشاورزي اعتمادسازي در بهرههاي تحقیقاتی وترویج با تحقیقات؛ راهکارهاي تشویقی کشاورزان در استفاده از یافتهمؤثررابطه 

پاسخگو مورد توافق بود. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهایی که وارد در هر سه گروهي تحقیقاتی یافتهاز نسبت به استفاده 
درصد از واریانس متغیر 3/50درصد و کارشناسان موضوعی 5/50درصد؛ کارشناسان ترویج 9/46معادله رگرسیون شدند، از نظر محققان 

.نمایند.میهاي تحقیقاتی را تبییني نرخ انتقال یافتهوابسته

.يقات کشاورزیتحق،هاافتهینرخ انتقال ش برنده،یپعواملهاي تحقیقاتی، افتهیانتقال: کلیدييهاواژه

اسـتاد  ، وزارت جهاد کشاورزيسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، معاونت پژوهش و فناوريریزي امور پژوهشی شناس برنامهکاربه ترتیب، 1
.، تهران، ایراناستاد گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه تربیت مدرسو دانشگاه تهرانترویج و آموزش کشاورزي

p.inanlou1844@gmail.comمسئول مکاتبات، پست الکترونیک: *
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مقدمه
اساسـی نظـام دانـش و    مؤلفهتحقیق و ترویج به عنوان دو 

ــم و   ا ــل مه ــوان عوام ــه عن ــات کشــاورزي همــواره ب طالع
ــات و توســعه  یرگــذارتأث ــایج تحقیق ــال نت ــد انتق در فرآین

مؤلفـه اند، تعامل میـان ایـن دو   کشاورزي مورد توجه بوده
در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران ضـعیف  معموالً

ــوده و نهادینــه نگردیــده اســت (حســینی و اســکندري ب
از جملــه تحقیقــاتی هــاي ال یافتــهموضــوع انتقــ.)1387
و موضوعات عرصه تحقیـق و پـژوهش   مسائلترینیاساس

ت أجـر ، بـه باشـد یمـ ویژه در عرصه تحقیقات کاربردي به
ترین انتقاد و دل مشغولی چه از جانب توان گفت عمدهمی

امـور اجرایـی و چـه از جانــب    انـدرکاران دسـت مـدیران و  
ه موضـوع انتقـال   پژوهشگران و نهادهـاي پژوهشـی متوجـ   

هـاي تحقیقـاتی اسـت. اهمیـت ایـن      و صحیح یافتـه مؤثر
نظـران  که بسیاري از صاحبشودیمموضوع از آنجا ناشی 

این باورند که شناسـایی و بررسـی نقـش عوامـل پـیش      بر
نقـش  توانـد یمـ هاي تحقیقاتی در انتقال یافتهمؤثربرنده 

هـاي یزيربرنامهو هاگیريیمتصمبسزایی در افزایش توان 
ي اسـتفاده بـراي  بـرداران بهـره ها و افـزایش درك  سازمان

هـاي یافتـه هاي تحقیقاتی و نهایتاً ارتقاء نـرخ انتقـال   یافته
,Chambers & Jiggins(تحقیقاتی داشته باشد 1987(.

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي درصدد اسـت  
آمـوزش  یعنـی تحقیـق، تـرویج و    که بین سه مفهوم اصلی

ایجاد کند و هرچه هماهنگی این سـه  مؤثرکشاورزي رابطه 
بخش بیشتر باشد، سازمان به هدف نهایی خود که رسـیدن  

، باشـد یمـ به کشاورزي پایدار با بازده باال و کمترین تلفات 
آمـوزش و  ،رسید. در این راسـتا سـازمان تحقیقـات   خواهد

ترویج کشاورزي با توجه به اهداف کمی و کیفـی در جهـت   
بسط و گسـترش تحقیقـات کـاربردي هرسـاله بـراي ورود      

. دهـد یمـ هـاي فراوانـی انجـام    تالش،نتایج علمی به مزارع
؛انـد و مراکز تحقیقاتی موظـف شـده  مؤسساتبدین منظور 

فنــی و کــاربردي هــايیهتوصــتی و دســتاوردهاي تحقیقــا
،تحقیقاتی را ساالنه مشـخص يهاپروژهو هاطرححاصل از 

ــش در     ــاي بخ ــه نیازه ــخگویی ب ــراي پاس ــاماندهی و ب س
هـاي مشـترك بـا    تولیـدي از طریـق همکـاري   يهـا عرصه
منتقـل نماینـد. بـراي    بـرداران بهـره هاي ترویجی به بخش

هـا برنامهعی در سطح وسی،تحقق این مهم سازمان هرساله
عملیاتی مشترکی از جمله برنامه هفته انتقـال  يهاو پروژه

، مؤسسـات تحقیقـاتی را بـا همکـاري مشـترك     هـاي یافته
و مراکز ملی تحقیقاتی و دفتـر امـور تـرویج و    هاپژوهشکده

گـذارد و اجـراي ایـن    ترویجی به اجـرا مـی  يهانظامبهبود 
هـاي یافتـه قـال  هـا عـالوه بـر تسـریع در فرآینـد انت     برنامه

و مســائلســبب شــناخت بیشــتر محققــین از ،تحقیقــاتی
.شـود یمـ تولیـد  يهاعرصهدر بردارانبهرهمشکالت واقعی 

).1386(نظري و صدیقی، 
در این مسـیر یکـی از مشـکالت مهـم و جـاري در عرصـه       

موقـع نتـایج و   موضوع انتقال سریع و به،تحقیقات کاربردي
که چگونه نتایج باشدیمهاشپژوهحاصل از این هايیافته

و یدکننـدگان تولدسـت بـه هاي محققین حاصل از پژوهش
برســد تــا سیســتم تولیــد کشــاورزي بخــش بــردارانبهــره

هـاي  کشور همواره در مسـیر تحـول و دگرگـونی   کشاورزي
& Chambers(جیگینـز و چمبرزمفید علمی گام بردارد. 

Jiggins, هـاي  مشکل در عدم انتقال یافتهینترمهم)1987
هاي سـنتی انتقـال فنـاوري    تحقیقاتی را مربوط به رهیافت

. کنندتوسط محققان مطرح می
یکی از نقاط ضـعف عمـده نظـام پژوهشـی کشـور جـدایی       

هاي تحقیقـاتی اسـت.   ، آموزش و ترویج یافتهفرایند تحقیق
اگر هم تحقیقات کاربردي گسترش یابـد و ایـن تحقیقـات    

مشـکل اصـلی زمـان و    ،نیز به نتایج کارآمدي نایـل شـوند  
بـرداران کشـاورزي   بهـره نحوه انتقال آن بـه بخـش اجـرا و    

گـاهی تحقیقـات   تحقیقـاتی مؤسسـات بسـا چـه باشـد.  می
کاربردي مناسبی هم انجام دهند و به نتایج ارزشمندي هم 

هـا از همـدیگر و عـدم    برسند ولی به علـت جـدایی بخـش   
هــا و نتــایجهو کارهــاي مناســب، یافتــســازیريکــارگبــه

گیرد یا مکانیسـم  یا در اختیار متقاضیان قرار نمیتحقیقات
رد و یا زمانی ایـن انتقـال انجـام    گیانتقال ناقص صورت می

تغییر کرده است. یکـی  آنانشود که عمالً شرایط و نیاز می
هاي مهم در مسائل تحقیقات کشاورزي در ایران، از سازمان

باشـد. لـذا   سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزي می
که باشدمیسؤالگویی به این این تحقیق در راستاي پاسخ

هـاي تحقیقـاتی   انتقال یافتهیشبرد فرآیند در پچه عواملی
مــؤثردر ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و تــرویج کشــاورزي

قـات  یج تحقیسـاده نتـا  بـا انتشـار  هـا یافتهانتقال .باشدیم
هـا از جمله آنکه است یتابع اصول مشخصتفاوت دارد و 

ی، روانشناسـ یعلمـ هـاي یافتـه یـابی اعتبـار  بـه  تـوان یم
کـاربران  مشـارکت دادن ط و یمحیسمخاطبان، جامعه شنا
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يآوررنـدگان فـن  یبر گیرگذاريتأثها و لزوم افتهید یدر تول
از یقـات یتحقيهـا افتـه یانتقال يبرا،ن رابطهیدر ا. اشاره کرد

يهــا؛ طــرحیجــیترو- یقــیتحقيهــاطــرحعــواملی همچــون 
اسـتفاده  هـا  افتـه یو هفته انتقال روز مزرعه؛ یقیتطب- یقیتحق
ــ ــودیمـ ــع در.شـ ــرحواقـ ــاطـ ــیيهـ ــی، - تحقیقـ ترویجـ

انتقـال  يهـا پـروژه تطبیقـی و روز مزرعـه از جملـه    - تحقیقـی 
يدر بـازه ). 1390و همکـاران.  یگـی بیعلـ (ها هسـتند  یافته
ن نـرخ  یانگیم،1383- 1393از سال یعنییمورد بررسیزمان

ــال  ــهیانتقـ ــاافتـ ــاتیتحقيهـ ــاز طریقـ ــرحق یـ ــاطـ يهـ
5/9یقـ یتطب- یقیتحقيهاطرحدرصد؛ 4/8یجیترو- یقیتحق

درصــد و هفتــه انتقــال 5/9شــده درصــد؛ روز مزرعــه برگــزار 
و)1جـدول  (ه اسـت درصـد بـود  6/10تحقیقـاتی  هـاي یافته

در سـازمان 1383- 93یدر بازه زمانها افتهیند نرخ انتقال یبرآ
که رقـم  استدرصد 5/9تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي 

ــژوهش و باشــدینمــیبمناســ ــت پ ــاور(معاون ، ســازمان يفن
.)1395تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، 

Adesojiنتایج تحقیـق آدسـوجی و تانـده    & Tunde, 2012)(
در خصوص ارزیابی ارتباط بین محققان، مروجان و کشـاورزان  
در ایالت ایو کشور نیجریه نشان داد که ارتبـاط مناسـبی بـین    

ج، تحقیـق و کشـاورز در ایـن منطقـه یعنـی      اجزاي نظام تروی
محققان با کشاورزان و محققان و مروجان وجود داشته است.

&Pezeshki rad(پزشکی راد و کرمـی دهکـردي  تحقیق 

Karami dehkordi,2010(  نشان داد که هرچند محققـان
نسبت به ارتباط با کارکنان ترویج نگرش مثبتـی داشـتند   

مشارکت ضعیفی با بخش تـرویج  اما با این وجود در عمل،
توان در ضعف مدیریت مشارکت داشتند که دلیل آن را می

و تحقیــق تــرویجيهــابخــشیــا عوامــل داخلــی در زیــر 
کشاورزي یافت. این مطالعه نشـان داد کـه عـواملی ماننـد     
تجربه تحقیقاتی بیشتر، ارتباط و تعامل بیشتر با کارکنـان  

ــایین  ــت علمــی پ ــرویج، موقعی ــر، دات ــت ت ــودن موقعی را ب
ــمینارها و    ــتر در سـ ــارکت بیشـ ــاالتر، مشـ ــدیریتی بـ مـ

همکاران و مـدیران  یرتأثهاي مرتبط با ترویج و گردهمایی
همبسـتگی  ،شوندهستند که سبب میهاییاز جمله عامل

بین نگرش محققان و مشارکت عملـی آنـان بـا مروجـان و     
.کارشناسان ترویج بیشتر شود

Lucasلوکـاس و اورتیـز (   & Ortiz.,2006(  دانـش  انتقـال
منـتج از تحقیقـات) را بـا تمرکـز بـر سـرعت،       هـاي یافته(

اما از نظـر او  ؛ اثربخشی و نهادینه سازي تعریف کرده است
هاي عوامل مهمی در انتقال یافتهتواندینمسرعت و میزان 

-تحقیقاتی باشد، در عوض نکته مهم آن اسـت کـه تـالش   

چـه انـدازه نتـایج    تـا هـا یافتههاي انجام شده براي انتقال 
دانـش در محـیط   باشـد و یـا اینکـه   بار آوردهرا بهمطلوب 

جدید نهادینه شود.
,Leyland(لیالند خود در رابطه با نظـام  یقدر تحق)2006

که بایـد بـه   اطالعات کشاورزى به این نتایج رسیددانش و
هاى خصوصـى  و سازمانداددانش بومى کشاورزان اهمیت

انتقال دانش و اطالعات تقویت يزمینهدولتى را دریرو غ
نمود.
,Mayerمایر ( بیان کـرد از  گونهینا) در تحقیق خود 2002

نظر شماري از محققان و کارشناسـان، بـراي بـه اشـتراك     
هاي ارتبـاطی  ها به مهارتآنمؤثرگذاشتن دانش و انتقال 

کالمی و نوشتاري نیاز است.
پــژوهش خــود  يدر نتیجــه)Disterer,2001دیســترر (

برداران باید به دقیق بودن و اعتبار دانشـی  دریافت که بهره
ــر  ،کننــدمــیکــه دریافــت اعتمــاد داشــته باشــند در غی

آن را مورد استفاده قرار دهند.توانندینمصورت،این
نشـان  )، 1393عطـایی و زمـانی میاندشـتی (   ی تحقیقدر 

چهـار سـطح  توانـد در  هاي کشاورزان مـی دادند که انگیزه
. همچنـین،  یرنـد قـرار گ یو آرمانکامرانی هویتی،زیستی،

يیرکـارگ بـه اي که باعـث  انگیزهمشخص شد که بیشترین
-انگیـزه شود،هاي پیشنهادي توسط کشاورزان میآوريفن

و کـامرانی  ها شـامل هـویتی،  ي زیستی است. دیگر انگیزه
هاي بعدي جاي گرفتند.رتبهبه ترتیب دریآرمان

)، در تحقیق خود بـا عنـوان   1393زاده و همکاران (شریف
ــیب ــات  آس ــدیریت تحقیق ــی م ــعهشناس ــنو توس آوري ف

راعامل13کشاورزي نظام نوآوري در چارچوبکشاورزي 
ساختار و سیاست توسعه از:اندعبارتنمودند کهشناسایی 

ــابع و زیرســاخت هــاي توســعه کشــاورزي، کشــاورزي، من
ــاورزي    ــعه کش ــایتی توس ــدمات حم ــعه  (خ ــطح توس س

گـذاري در تحقیقـات و   هـا و سـرمایه  کشـاورزي)، ظرفیـت  
ي تحقیقات ورآوري، بهرهآوري، مدیریت تحقیقات و فنفن

در یــیشــبکه گراآوري، فرهنــگ پــژوهش، و توســعه فــن
آوري (سطح نظام نوآوري کشور)، سیاسـت  تحقیقات و فن

تحقیقات کشـاورزي، سـودمندي و اثربخشـی تحقیقـات و     
آوري آوري کشاورزي، مدیریت یکپارچه تحقیقات و فـن فن

ــن   ــات و ف ــام تحقیق ــادي نظ ــعه نه ــاورزي، توس آوري کش
رایی آموزش عالی و تحقیقـات کشـاورزي   گکشاورزي و هم

(سطح نظام نوآوري کشاورزي).
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عوامـل  ي)، در زمینه1394نتایج تحقیق باقري و جوادي (
بر پذیرش و عدم پذیرش غده بذري سیب زمینـی در  مؤثر

که تـرویج، تسـهیل   ییاز آنجا،شهرستان اردبیل نشان داد
، تقویـت  شـد بایمـ بردارانبهرهها به آوريکننده انتقال فن

ترویج و مراکـز خـدمات مروجـان در توسـعه کشـاورزي و      
مشـروط بـر اینکـه همـه     ،خواهد بودمؤثرهایافتهپذیرش 

کوچـک و بـزرگ مـد نظـر     بردارانبهرهاعم از بردارانبهره
باشند.

,Kalantari(کالنتــري  ) در ارزیــابی طــرح مشــترك 2004
از %97ترویجی نتیجه گرفت که با وجود اعتمـاد  -تحقیقی

مجریان به لزوم توجیه کشاورزان قبل از اجراي طرح، تنها 
از مجریان که فرصت و امکان این توجیه را داشـتند،  70%

مشـترك  يهـا طـرح آن را عنوان کرده بودند. پس از اتمام 
کـار  را بهـا طرحو نتایج هایافتهعنوان کردند که %38تنها 
هـا را بکـار   فتهاظهار داشتند که برخی یا% نیز48، اندبرده
. در کشـورهاي  اندنبردهکار % نیز اصالً ب16دود اند و حبرده

در اواخر يکشاورزتحقیقات هايینههزپیشرفته نرخ رشد 
طور قابل توجهی کندتر شده اسـت. اگرچـه   به1980سال 
انـد  کـرده سـرعت رشـد   خصوصی بـه تحقیقات هاي هزینه

هـاي ینـه هزنرخ رشدبرابر سرعت3در سال یعنی 1/5%(
ــه در    ــن اســت ک ــین ای ــرخ مب ــن ن ــی) ای ــات دولت تحقیق

هـاي یافتـه انتقـال  ،بخـش خصوصـی  ،کشورهاي پیشرفته
.کندتحقیقاتی را حمایت می

روش پژوهش
در هـا این تحقیق که با هدف بررسـی نقـش پـیش برنـده    

تحقیقــات کشــاورزي در هــايیافتـه افـزایش نــرخ انتقــال  
کشاورزي انجام شـد، از  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

و از نظـر  کمی و کیفـی ،ترکیبیلحاظ ماهیت، از دیدمان 
توانـد  نتایج حاصل از تحقیق میزیراکاربردي است، ،هدف

براي سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و تـرویج کشـاورزي در      
کارگیري عوامل پیش برنده دخیل در ارتقـاء  شناسایی و به

تحقیقاتی مورد استفاده قـرار بگیـرد.   يهایافتهنرخ انتقال 
صـورت میـدانی اجـرا    همبستگی به–تحقیق با الگوي علی

است کـه معلـول   همبستگی –شده است. از آن جهت علی
تحقیقاتی است و علـل احتمـالی   هايیافتهنرخ انتقال ،آن

بر آن، متغیرهاي مستقل (عوامـل پـیش برنـده) کـه     مؤثر
شوق وارد تحقیق شده که اثرات آن را بـا  عوامل معنوانبه

و دسـنج مـی هایافتهرویکرد پیش برندگی در روند انتقال 

منظـور  بـه توانـد یمـ هـا آننهایتاً تحلیل نتـایج حاصـل از   
تحقیقاتی هايیافتهنرخ انتقال ء ارتقاشناسایی راهکارهاي 
و تـرویج کشـاورزي مـورد    آمـوزش در سازمان تحقیقـات، 

ي آمـاري تحقیـق، متشـکل از    قرار بگیرد. جامعـه استفاده
نفـر) و  1121نفـر)، کارشناسـان تـرویج (   2973محققان (

دسته از کارشناسـان تـرویج کـه    ن آ(کارشناسان موضوعی 
مختلف کشاورزي اعم هايیشگراتخصصی روي صورتبه

نمایند) میاز زراعت، باغبانی و... متمرکز هستند و فعالیت
). =6039N(در سطح کل کشور بودنفر)1945به تعداد (

361با استفاده از فرمول کوکران اصالح شـده  حجم نمونه 
ــامل:  ــر ش ــق، 178نف ــرویج و 67محق ــناس ت 116کارش

ــناس ــوعیکارش ــا روش موض ــهب ــريگنمون ــادفی ی تص
میـدانی و هادادهآوري . روش جمعدست آمدبه(متناسب) 

-از سه بخش ویژگـی که ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود 

)، مشارکت پاسخگویان در پرسش6اي (رفهح–فرديهاي
) و عوامل پیش برنده پرسش6(هایافتههاي انتقال فعالیت

) پرسـش 25تحقیقاتی (هايیافتهبر نرخ انتقال یرگذارتأث
تشکیل شد. روایـی پرسشـنامه بـا نظرخـواهی از صـاحب      

شد و ییدتأبوطه ت علمی و کارشناسان خبره مرأنظران هی
افـزار نـرم گیري از منظور تعیین پایایی پرسشنامه با بهرهبه

spss  ــاخ ــاي کرونب ــریب آلف ــفدر طض ــا 87/0ی 92/0ت
متغیرهاي مستقل تحقیـق عبـارت بودنـد از:    .دست آمدبه
ییهـا پرسـش اي مخاطبان که بـا  حرفه–فرديهايیژگیو

ی، سـابقه  چون جـنس، سـطح تحصـیالت، رشـته تحصـیل     
. ندشدخدمت، پست سازمانی و وضعیت استخدام سنجیده 

تحقیقـاتی بـود   هايیافتهمتغیر وابسته تحقیق، نرخ انتقال 
اي لیکـرت سـنجیده شـد.    که در قالب طیف هفت گزینـه 

انتقـال  هايیافته(نرخ برآورد شده حاصل تقسیم میانگین 
ـ یافته بر شمار یافته ي ا محاسـبه هاي تولید شده است که ب

هاي انتقال یافته تحقیقـاتی  درصد آن براي هریک از زمینه
هاي آمـاري پـژوهش   نرخ انتقال گزارش شده است). روش

در بخش آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین، نما، 
انحراف معیار و ضریب تغییرات و در بخش آمار استنباطی 

یسه میـانگین  هاي، رگرسیون چندگانه و آزمون مقااز آماره
کروسکال والیس بهره گرفته شـد. فرآینـد داده پـرداري و    

SPSSWin19يافـزار آمـار  نرممحاسبات آماري با استفاده از 

انجام شد.
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1383-93سال یدر بازه زمانیقاتیتحقهايیافتهنرخ انتقال و هایتفعالع یتوز-1جدول 

يهاطرحسال
یقاتیتحق

-تحقیقی
ترویجی

-یقیقتح
یقیتطب

نرخ 
یقیتحق
یجیترو

(درصد)

نرخ 
یقیتحق
یقیتطب

(درصد)

روز 
مزرعه

نرخ روز 
مزرعه 
(درصد)

هفته 
هایافتهانتقال

نرخ هفته 
افته یانتقال 

(درصد)

138312481391171/113/9437/16338/12
138411831601305/139/10512/16305/9
138513201701218/129676/22659/21
138611671181161/109/9312/13433/18
138715111301446/85/9419/14406/14
13881279861567/61234145121
138914201041523/77/101873112
139013941141501/87/1027/0107/3
13911544831453/53/90066/2
13921550441188/26/70016/0
1393151097874/67/50000

.يبرداربهرهيهانظامج و یمعاونت تروپرتال سازمان تات و يفناورمعاونت پژوهش و یمنبع: بانک اطالعات

و بحثهایافته
ـ یتـر شیبشود چنانچه مالحظه می در خصـوص  ین فراوان

متعلق بـه  ان مورد مطالعهیپاسخگوجنس در هر سه گروه
هـاي یژگـی وع یـ و توزیفیآمـار توصـ  2جدول ،مردان بود

ت یوضــعین فراوانــیترشــیب. را در بــر دارديجامعـه آمــار 
وضــعیت ،یاســتخدام در محققــان و کارشناســان موضــوع

ــودیمــانیپوضــعیت ،جیتــرودر کارشناســانو یرســم .ب
ــاال ــطحنیترب ــس ــان  یتحص ــان و کارشناس الت در محقق

ارشــد و در کارشناســان یکارشناســ،پاســخگویموضــوع
سـابقه کـار در محققـان و    .دست آمدبهیج، کارشناسیترو

سـال و در  11-20ن یبـ طـور عمـده   بهج یکارشناسان ترو
ــود10تــر از کمیکارشناســان موضــوع يرشــته،ســال ب

زراعت و اصالح نباتات در محققان و کارشناسـان  یلیتحص
ـ یتـر شیبحائزیموضوع و در گـروه کارشناسـان   ین فراوان

ـ یترشیبيج و آموزش کشاورزیورشته تر،جیترو ین فراوان
.را داشت

نظر آنان نسبت به نرخ یهبر پاتوزیع فراوانی پاسخگویان 
تحقیقاتی نشان داد که نرخ انتقال هايیافتهانتقال 

تحقیقاتی از دیدگاه سه گروه پاسخگو در هايیافته
رویجیت–تطبیقی و تحقیقی - تحقیقیيهاطرحيزمینه

هاي انتقال و نرخ محاسبه شده یافتهدرصد3/1هرکدام
برگزاري روز مزرعه و هفته انتقال يیافته در زمینه

درصد 8/6و 11از دیدگاه پاسخگویان به ترتیب هایافته
تحقیقاتی هايیافتهمیانگین نرخ ). 3جدول (باشدیم

ها از دیدگاه محققان، انتقال یافته از مجاري انتقال یافته
به درصد1/5موضوعی کارشناسان ترویج و کارشناسان 

تحقیقاتی منتج هايیافتهنرخ انتقال دست آمد. میانگین
اطالعاتی معاونت هايیگاهپااز مطالعات مروري برگرفته از 

يبرداربهرهيهانظامتحقیقات و معاونت ترویج و بهبود 
باشد.درصد می5/9سازمان تات
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ياو حرفهيفردهايیژگیوهیپابرانیپاسخگویع فروانیتوز- 2جدول 
یفراوان

یکارشناس موضوعیژگیو
116n=

جیکارشناس ترو
67n=

محقق
178n=

درصد)6/58مرد (نما: 
نفر)68(کل

درصد)2/53مرد (نما: 
)نفر37(کل

)درصد4/76(نما: مرد 
نفر)136کل ( جنس

ارشدینما: کارشناس
درصد4/59، )نفر69(

درصد2/64کارشناسی نما: 
)نفر43(کل

2/63(ارشد ینما: کارشناس
درصد)

)نفر116کل (
التیتحص

)درصد9/59(یرسمنما: 
نفر)69(کل 

درصد)2/52پیمانی (نما: 
نفر)35(کل

درصد)8/84(ینما: رسم
)نفر115(کل 

استخدامتیوضع

55(سال10تر از کمنما: 
درصد4/47،)نفر

درصد)8/41سال (11- 20نما: 
)نفر28(کل 

)درصد6/55(سال11- 20نما: 
)نفر99کل ( سابقه کار

زراعت و اصالح نباتاتنما: 
درصد4/41،نفر)48(

يو آموزش کشاورزترویجنما:
درصد1/58نفر)،39(

و اصالح نباتاتزراعتنما:
درصد3/39)،نفر70( یلیرشته تحص

يقات کشاورزیتحقيهاافتهیدر مورد نرخ انتقال هاآنه نظر یان بر پایع پاسخگویتوز-3جدول 

انتقال نه یزم
هایافته

شمار
هايیافته

تولید 
شده

یکارشناس موضوعجیکارشناس ترومحقق
نرخ*

انتقال 
هايیافته
یقاتیتحق

نیانگیم
هايیافته

انتقال 
افتهی

انحراف 
اریمع

نرخ
انتقال

نیانگیم
هايیافته

انتقال 
افتهی

انحراف 
اریمع

نرخ
انتقال

نیانگیم
هايهیافت

انتقال 
افتهی

انحراف 
اریمع

نرخ
انتقال

- یقیتحق
یقیتطب

1436681/74/0928/86/0549/43/03/1

- یقیتحق
یجیترو

1245590/64/0884/76/0430/33/03/1

هفته انتقال 
هاافتهی

310956/79/2756/61/2605/78/18/6

287951/71/31106/108/31297/121/411روز مزرعه
ن بـراي هریـک از   آدرصـد  يمحاسـبه تولیـد شـده اسـت کـه بـا      هـاي یافتهانتقال یافته بر شمار هايیافتهنرخ برآورد شده حاصل تقسیم میانگین *
.استدرصد محاسبه شده1/5. میانگین نرخ انتقال انتقال یافته تحقیقاتی نرخ انتقال گزارش شده استهايینهزم

انتقال نرخ در مؤثرپیش برندهعوامل يبندرتبهمنظوربه
در نظرگزینه 25پاسخگویان یدگاهاز دیقاتیتحقهايیافته

اي انتخاب گزینه7در قالب طیف لیکرت هاینهگزگرفته شد. 
مرور آثار مدون در بر اساسشدند. معیار گزینش متغیرها 

یقات، آموزش و ترویج در سازمان تحقهایافتهانتقال يزمینه
فن در صاحبانکشاورزي، مقاالت مرتبط و مصاحبه با 

هاي تحقیقاتی در سازمان مذکور تولید و انتقال یافتهيزمینه
بود.

در نرخ انتقال پیش برندهعوامليبندرتبهنتایج حاصل از 
رابطه ،دگاه محققانینشان داد که از دتحقیقاتی هايیافته

پس از آن . استن رتبه یباالتردارايقاتیج با تحقیترومؤثر
،قرار داردیقاتیتحقهايیافتهمشارکت محققان در انتقال 

ق یتحقين بخش هایمشترك بيهاییها و گردهماناریسم
رتبه قرار ترینیینپادر هاپرسشر یج نسبت به سایو ترو

گرفته است.
خ در نرمؤثرپیش برنده عوامل يبندرتبهنتایج حاصل از 

گونهاینجیکارشناسان ترودر یقاتیتحقهايیافتهانتقال 
ن و مقررات یقوان،کارشناسان ترویجاز نظر نشان داد که

هايیافتهانتقال يران سازمان برایف مدیموجود در شرح وظا
ها و ناریسمصرفاً ) و یی(بدون ضمانت اجرایقاتیتحق
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،جیق و ترویتحقيهابخشن یمشترك بيهاییگردهما
نداشته یقاتیتحقهايیافتهبا موضوع انتقال یچنانچه ارتباط

هايیافتهدر نرخ انتقال پیش برندگی نقش توانندینم،باشند
را کسب نمودند.هارتبهترینیینپاو ایفا نمایندیقاتیتحق

ش ین عوامل پیاز ب،یرشناسان موضوعدگاه کایاز د
،یقاتیتحقيهاافتهیمورد سنجش در نرخ انتقال يبرنده

يهاج و طرحیقات با ترویتحقمؤثررابطه يهاهیگو
يرهایمتغن رتبه و یباالتر،یقیو تطبیقیمشترك تحق

ن و مقررات موجود در یمروجان و قوانیقیتشويراهکارها
هايیافتهانتقال يران سازمان برایف مدیشرح وظا

. دانهرا به خود اختصاص دادهارتبهترینیینپا،یقاتیتحق
دهد که از نظر یاول و دوم نشان ميهاتیاولوتوجه به

مشترك يهايت همکاریان، تقوین گروه پاسخگویا
مشترك و يهاج چه در قالب طرحیقات با بخش ترویتحق

نرخ انتقال يو ثمر بخش در ارتقامؤثرچه ارتباطات 
تر ثمرها مثمرر پرسشینسبت به سایقاتیتحقهايیافته

از نظر این گروه صرفاً وضع قوانین و مقررات در هستند.
که پشتوانه اجرایی نداشته باشد نامهیینآو نامهیوهشقالب 

در ارتقاء نرخ تواندینم،شودرنگکمیا به مرور زمان 
داشته باشد.قابل توجهییرتأثتحقیقاتی هايیافتهانتقال 
یشپو عواملیقاتیتحقيهاافتهین نرخ انتقال یرابطه ب

دررمن یاسپیب همبستگیاز آماره ضریريگبهرهبا برنده
که ا انجام گرفت زمجطوربهو گپاسخيهاک از گروهیهر

ترویج با مؤثررابطه هايگویه،ي این آزموندر نتیجه
تشویقی کشاورزان در استفاده از يتحقیقات، راهکارها

و یقاتیتحقيهاافتهیو انتقال یقاتیتحقيهاافتهی
هنسبت به استفاديکشاورزبردارانبهرهاعتمادسازي در 

در یرگذاريتأثنقش پیش برنده و ،یقاتیتحقيافتهی
در هر سه داشتند و یقاتیتحقهايیافتهنرخ انتقال ارتقاء 

.داشتگروه توافق وجود 
انتقال نرخ ان در خصوص یدگاه پاسخگویدمقایسه 

و يفرديهایژگیویبر اساس برخیقاتیتحقيهاافتهی
ها نشان داد افتهین یسه قرار گرفت. ایمورد مقاياحرفه
ها بر افتهیانتقال نرخ ن نظر محققان در خصوص یکه ب

و سابقه یلیالت، رشته تحصیاساس جنس، سطح تحص

ت یاما بر اساس وضعرد،دادار وجود یخدمت تفاوت معن
ن نظر کارشناسانیمشاهده نشد. بیتفاوتیاستخدام

ها بر اساس جنس، رشته افتهیج در خصوص انتقال یترو
دار وجود داشت اما یو سابقه خدمت تفاوت معنیلیتحص

ن یبیت استخدامیالت و وضعیبر اساس سطح تحص
دگاه ین دیت، بیدر نهاومشاهده نشدیتفاوتهاآندگاه ید

ها بر اساس افتهیدر خصوص انتقال یکارشناسان موضوع
دار وجود یسابقه خدمت تفاوت معنو یلیرشته تحص

ت یالت و وضعیداشت اما بر اساس جنس، سطح تحص
ج ینتانشانگر4جدول مشاهده نشد. یتفاوتیاستخدام

سه گروه پاسخگو است. ياسهیات مقایآزمون فرض
نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه بین عوامل پیش برنده 

خگو و عواملی که پذیرفته شده در هر سه گروه پاس
(نرخ انتقال همبستگی باالیی با متغیر وابسته تحقیق

تحقیقاتی) داشتند، نشان داد متغیرهایی که در هايیافته
ي محققان وارد معادله رگرسیون شدند، توانستند جامعه

را تبیین تحقیقيوابستهیرمتغدرصد از واریانس 9/46
).5جدول نمایند (

ي، در گروه کارشناسان ترویج، متغیرهاي پیش برنده
هايیافتهدر تسریع انتقال يافزارسختامکانات 

سازي ترویج با تحقیقات، تجاريمؤثرتحقیقاتی، رابطه 
نسبت بردارانبهرههاي تحقیقاتی و اعتمادسازي در یافته

در معادله وارد که هاي تحقیقاتیبه استفاده از یافته
درصد از واریانس متغیر انتقال 5/50، رگرسیونی شده

تبیین و 6جدول تحقیقاتی را به شرح هايیافته
نمودند.بینییشپ

نتیجه رگرسیون چندگانه در کارشناسان موضوعی نشان 
داد که با وارد شدن متغیرهاي، نقدینگی مورد نیاز براي 

مشترك بین ترویج با تحقیقات، يهاطرحاجراي 
هايیافتهنسبت به استفاده از بردارانبهرهاعتمادسازي در 

تحقیقات با ترویج و راهکارهاي مؤثرتحقیقاتی، رابطه 
،تحقیقاتیهايیافتهتشویقی کشاورزان در استفاده از 

توانستند و متغیرهاي بیان شده50/0مقدار ضریب تعیین 
را تبیین واریانس متغیر وابسته تحقیقدرصد از3/50

گزارش شده است).7جدول مراتب در نمایند (
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یقاتیتحقيهاافتهینرخ انتقال دران یپاسخگوفردي يهایژگیویرتأثتوافق سنجی -4جدول 
انیپاسخگو

کارشناسان محققاناتیفرض
جیترو

اسان کارشن
یموضوع

بر اساس رشته یقاتیتحقيهاافتهیان در خصوص انتقال یدگاه پاسخگوین دیب
رشیپذرشیپذرشیپذدار وجود دارد.یتفاوت معنیلیتحص

بر اساس سابقه یقاتیتحقيهاافتهیان در خصوص انتقال یدگاه پاسخگوین دیب
رشیپذرشیپذرشیپذدار وجود دارد.یخدمت تفاوت معن

محققانیقاتیتحقيهاافتهیبرنده و انتقال شین عوامل پیرابطه بیمنظور بررسون چندگانه بهیرگرسنتایج -5ول جد

متغیر
ضریب 
)R(همبستگی

ضریب تعیین
)R2(

Bضریب

استاندارد نشده
Betaضریب 

استاندارد 
شده

tsig

B0422/53-862/3007/0ضریب ثابت: 
463/0214/0227/25792/0286/900/0تحقیقاتترویج بامؤثررابطه 

کشاورزي نسبت به بردارانبهرهاعتمادسازي در 
تحقیقاتیهاياستفاده یافته

581/0338/0652/15402/0836/300/0

هايیافتهراهکارهاي تشویقی کشاورزان در استفاده از 
هاي تحقیقاتیتحقیقاتی و انتقال یافته

636/0404/0766/10362/0036/400/0

663/0440/0699/11296/0154/3002/0تحقیقاتیهايیافتهسازييتجار
ترویجی در انتقال - مشترك تحقیقیيهاطرح
تحقیقاتیهايیافته

685/0469/0364/6203/0499/2014/0

جیکارشناسان ترویقاتیتحقيهاافتهیبرنده و انتقال شین عوامل پیرابطه بیمنظور بررسون چندگانه بهیرگرسنتایج-6جدول 

ضریب تعیین)R(ضریب همبستگیمتغیر
)R2(

Bضریب

استاندارد 
نشده

ضریب 
Beta

استاندارد 
شده

tsig

B0--807/7-454/2001/0ضریب ثابت: 
هايیافتهدر تسریع انتقال يافزارسختامکانات 

تحقیقاتی
458/0209/0659/4427/0980/300/0

621/0385/0296/4320/0158/600/0ترویج با تحقیقاتمؤثررابطه 
691/0477/0517/4305/0124/300/0تحقیقاتیهايیافتهسازييتجار

کشاورزي نسبت به بردارانبهرهاعتمادسازي در 
تحقیقاتیهاي استفاده یافته

711/0505/0457/1094/0130/2014/0
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یکارشناسان موضوعیقاتیتحقيهاافتهیبرنده و انتقال شین عوامل پیرابطه بیمنظور بررسچندگانه بهون یرگرسنتایج -7دول ج
ضریب متغیر

)R(همبستگی
ضریب 
تعیین

)R2(

استاندارد Bضریب
نشده

Betaضریب 

استاندارد 
شده

tsig

ضریب ثابت:  B0--900/17-125/1001/0
تحقیقاتی يهاطرحنقدینگی مورد نیاز براي اجراي 

ویج و تحقیقاتمشترك بین تر
584/0341/0571/24887/0770/600/0

کشاورزي نسبت به بردارانبهرهاعتمادسازي در 
تحقیقاتیيیافتهاستفاده 

650/0422/0995/45296/0214/2031/0

680/0462/0160/8253/0452/2017/0تحقیقات با ترویجمؤثررابطه 
هايیافتهده از راهکارهاي تشویقی کشاورزان در استفا

تحقیقاتی
710/0503/0016/80206/0256/2028/0

یشنهادهاپو گیريیجهنت
هـاي توصـیفی در خصـوص رشـته تحصـیلی      با بررسی یافتـه 
نتیجـه گرفـت کـه در برخـی از     هگونیناتوان پاسخگویان می

شناسی) تحصیلی (اعم از علوم آب، شیالت، خاكهايیشگرا
فراوانی محققان، کارشناسـان تـرویج و کارشناسـان موضـوعی     

هـرم  ،شـود در ایـن رابطـه پیشـنهاد مـی    .باشـد یمبسیار کم 
هـاي مـورد نیـاز علـوم     نیروي انسانی از لحاظ جـذب گـرایش  

شود. همچنـین میـانگین میـزان    کشاورزي بازنگري و متوازن 
کارشناسـی  ،تحصیالت در محققـان و کارشناسـان موضـوعی   

بـا  .ارشد و در کارشناسـان تـرویج، کارشناسـی گـزارش شـد     
هـاي یافتهرابطین انتقال اطالعاتعنایت به اینکه به روز بودن

تواند در موفقیت فراینـد رسـانش دسـتاوردهاي    تحقیقاتی می
ضرورت ارتقاء بنیه علمـی  ،باشدنوین نقش چشمگیري داشته 

.شودپاسخگویان در سازمان تات پیشنهاد می
گونـه یـن اتوان از تحقیق میدریافت شدههايیافتهبا توجه به 

اکثریت پاسخگویان در هر سـه گـروه میـزان    کهنتیجه گرفت
کـم یـا   (تر از حـد متوسـط   ارتباط محققان را با کشاورزان کم

ارتبـاط  کمرنـگ بـودن   اند. با توجه بهخیلی کم) گزارش کرده
و سـاز میان محققان بـا کشـاورزان الزم اسـت ضـمن تعریـف     

کارهاي مناسب بـراي ایجـاد ارتبـاط و تقویـت ارتبـاط میـان       
در زمـره وظـایف سـازمانی    ارتباطبه نهادینه شدن این ،هاآن

بـراي مشـارکت   آورالـزام قوانین (وضع.نمودمبادرت محققان 
از طریـق ارزیـابی   هـا یافتـه فعال محققـان در فرآینـد انتقـال    

عملکرد محققان در راستاي همکاري در فرایند انتقال يادوره
.)ربردابهرهتحقیقاتی به بخش هايیافته

میان ترویج با تحقیقـات حـائز   مؤثرارتباط ،در جامعه محققان
در ایـن راسـتا   .شـد گیـري یجـه نتتـرین یتپراهمرتبه اول و 

و همچنـین  هـاي مناسـب  با اتخاذ سیاسـت شودیمپیشنهاد 
بـین تـرویج بـا تحقیقـات و     يمـؤثر اصالح ساختاري، رابطـه  

يهامعاونتکه این مهم با برقراري ارتباط شودبالعکس ایجاد 
بـا  يبـردار بهـره يهـا نظـام معاونت ترویج و جملهمن،اجرایی

یرپـذ تحقـق و مراکز ملـی تحقیقـاتی   هاپژوهشکده، مؤسسات
، مـدت کوتـاه يهابرنامهورت تدوین باشد. بر این اساس ضرمی

که جایگاه ترویج و تحقیقات به تفکیک درازمدتومدتیانم
يهــایشــنهادپ. از جملــه شــودیمــمشــخص شــود احســاس 

انعکــاس مــنظم دســتاوردهاي پژوهشــی منــتج از :مشــخص
يهـا گـزارش صـورت  بهبردارانبهرهتحقیقات به کارشناسان و 

مسـتمر بـا هـدف نیـاز     يهاتنشسبرگزاري اي؛فصلی و دوره
ــزاري  ــنجی و برگ ــاهس ــا   کارگ ــه ب ــی در رابط ــاي آموزش ه

با همکاري مشترك بردارانبهرههاي قابل ترویج براي خروجی
بـراي  الـذکر فـوق مواردباشد.میهاي تحقیقات و ترویجبخش

حسن ارتباط میان ترویج با تحقیقات که در گروه کارشناسـان  
گیـري یجهنتهاي برتر ویج جزو رتبهموضوعی و کارشناسان تر

نیز مصداق دارد.،اندشده
تحقیقـاتی در  هـاي یافتـه فرضیه مشارکت محققان در انتقـال  

ایـن  در رتبه دوم گزارش شده کـه بـر  ،گروه محققان پاسخگو
هـاي مـادي و معنـوي    شود به ارتقاء انگیزهاساس پیشنهاد می

نحوه تخصـیص پـاداش بـه    نامهیوهش(تصحیح و تکمیل مانند 
هـاي یافتـه کاربردي محققان در راستاي انتقـال  –آثار علمی 

که منتج ییهاپروژهتحقیقاتی و اختصاص دادن ضریب باال به 
ترفیـع و  در نظـام شودیمبرداربهرهبه دستاورد قابل انتقال به 

منظور مشـارکت فعـال در   براي محققان بهارتقاء پژوهشگران)
.هاي تحقیقاتی توجه بیشتري شودفرایند انتقال یافته



کشاورزيتحقیقاتهايطرحهايیافتهانتقالنرخافزایشدرهابرندهپیشنقش

48

هـاي تحقیقـاتی بـا    انطباق یافتـه ،از دیدگاه کارشناسان ترویج
در هـاي یهفرضنسبت به سایر بردارانبهرهیازهايو نهایتاولو

منظـور تقویـت ایـن ارتبـاط     باالترین رتبه گزارش شد کـه بـه  
و هـا یتاولوبا شوندیمشود تحقیقاتی که طراحی پیشنهاد می

انطباق کـافی داشـته باشـند. بـراي ایـن      بردارانبهرهنیازهاي 
ــاتی و  منظــور الزم اســت  ــف موضــوعات تحقیق ــل از تعری قب

، محققــان و مروجــانگانــه هــاي ســهدریافــت نظــرات گــروه
از طریق برگـزاري مسـتمر جلسـات همـاهنگی بـا      ، کشاورزان

بـازار محصـوالت   يمطالعـه و پژوهـی ینـده آبـر انجـام   یدتأک
و انجــام یــزيرطــرحقبــل از بــردارانبهــرهکشــاورزي و نیــاز 

نیاز سنجی مناسب انجام شود.هاپژوهش
فتـه  از دیدگاه کارشناسان موضوعی نتیجه گرهایافتهبا بررسی 

تطبیقی نسـبت بـه   - مشترك تحقیقیيهاطرحشد که انجام 
منظـور تقویـت   رتبه باالتري را کسب نمـود؛ بـه  هایهفرضسایر 

هاي مادي و معنـوي بـراي محققـان و    این عنصر، ارتقاء انگیزه
(در شـود یمـ براي انجام تحقیقات مشترك پیشنهاد مروجان

یــع و ارتقــاء نظــر گــرفتن ســطح بــاالتري از امتیــازات در ترف
مشترك و قابـل انتقـال بـه    يهاپژوهشسازمانی جهت انجام 

بهبــود نگــرش و دیــدگاه محققــان و ینهمچنــ).بــرداربهــره
مروجان نسبت به انجام تحقیقات مشـترك و مبتنـی بـر نیـاز     

امتیـازي  يهاشاخصوزن دهی به یقطراز بردارانواقعی بهره
بخـش  مـابین یفـ تیمی مشترك ويهاپروژهانجام به منظور

.شودپیشنهاد میتحقیقات و ترویج
اي در خصـوص بررسـی رابطـه بـین     آزمون فرضیات رابطهدر 

نتـایج نشـان   ،هاي تحقیقـاتی عوامل پیش برنده و انتقال یافته
ج با تحقیقـات؛ راهکارهـاي   ترویمؤثررابطهداد که سه فرضیه:

هــاي تحقیقــاتی و تشــویقی کشــاورزان در اســتفاده از یافتــه
کشـاورزي نسـبت بـه اسـتفاده از     بردارانبهرهاعتمادسازي در 

ارتبـاط  ،هـاي تحقیقـاتی  تحقیقاتی و انتقـال یافتـه  هايیافته
در هر سه گروه پاسـخگو وجـود دارد کـه    داریمعنمثبت و 

:شودیمپیشنهاد رد ذیلموابا توجه به این امر 
هـاي الزم نیـز   برداران، مشوقعالوه بر ایجاد اعتماد در بهره

تحقیقـاتی  هـاي یافتـه اسـتفاده از  يدر زمینـه هاآنبراي 
.شودفراهم 
هـاي تحقیقـاتی   بـرداران از یافتـه  موقع بهرهرسانی بهاطالع

ي تولید شده و در نظر گـرفتن نیازهـاي واقعـی و روزمـره    
هـا و  استفاده از رسانههمچنین ،تحقیقاتطراحیدرهاآن

هـاي رسانی متناسـب بـا طیـف   هاي آموزشی و اطالعشیوه

هـاي و شـرایط   برداران با توجه به ویژگیمختلف و متنوع بهره
ماید.ندر این زمینه نقش محوري ایفاتواندیمهاآنخاص 

هـاي ارتبـاطی میـان کارکنـان    با عنایت به محدود بودن کانال
تـرویج و تحقیقـات و اجـرا از یـک طـرف و لـزوم       يهـا بخش

هـاي ارتبـاطی   کانـال ،ها ضرورت داردبرقراري ارتباط میان آن
طـور مناسـبی   محققان و مروجان و کارشناسان موضـوعی بـه  

تعریف شود و این ارتباط بخشی از وظایف سـازمانی هـر سـه    
رتباط تري از اروه تلقی شود تا از این طریق به سطح مناسبگ

دست یافت و به لحاظ کیفـی مناسـبات بهبـود یابـد. در ایـن      
اجرایـی،  يهـا بخـش هـاي مشـترك بـین    راستا تعریف پروژه

بـرداران در  ترویجی و تحقیقاتی و جلب مشـارکت فعـال بهـره   
کمک کننده باشد.تواندیمفرآیند اجراي طرح تحقیقاتی 

ین رابطـه بـ  يمشخص دیگر در زمینـه هايیشنهادپاز جمله 
تـوان یمـ تحقیقاتی نیـز  هايیافتهعوامل پیش برنده و انتقال 

موارد ذیل را برشمرد:
افـزاري  افزاري و سختفراهم نمودن امکانات زیرساختی نرم- 

ــتفاده    ــترك و اس ــات مش ــام تحقیق ــور انج ــه منظ ــؤثرب از م
آموزشـی يهـا بسـته تهیه ،جملهازهاي هر دو بخشظرفیت
موزشی متشکل از یک یا چند رسـانه  بسته آکه صیفبا این تو

که در آن هر رسـانه شخصـیت مسـتقل داشـته و در     باشدیم
.داردیدتأکجهت ارتقاي دانش مخاطبان از طریق خودآموزي 

) دستاوردهاي پژوهشـی  افزارنرمطراحی سامانه الکترونیکی (- 
تحقیقــاتی تولیــد شــده بــراي هــايیافتــهبــه منظــور پــایش 

پژوهشی.هايیافتهو انتقال به موقع هدفمندیرساناطالع
برگـزاري  ياصالح ساختار و رویکردهاي موجـود در زمینـه  - 

بـا نیازهـاي   هـا آنهـا و سـمینارها و تناسـب بیشـتر     همایش
.هاآنو همچنین، ارتقاي سطح کیفی ربطيذهاي گروه

ــاري -  ــوزه تج ــات در ح ــازي تحقیق ــدتأک،س ــام  ی ــر انج ب
آوري بازار قبـل از انجـام تحقیقـات فـن    و مطالعهپژوهییندهآ

بنیان.
بازار هاي ترویج در تدوین ضوابط براي جلب همکاري شبکه- 

ز خـدمات قابـل ارائـه    یافته تحقیقاتی به عنـوان یکـی ا  يساز
.آوريفنپس از انتقال 

يگزارپاسس
يفنـاور هش و معاونت پژویبانیت و پشتین پژوهش با حمایا

قـات،  یسـازمان تحق يبـردار بهـره يهانظامج و یو معاونت ترو
از وسـیله ینبـد شـده کـه   انجـام  يج کشـاورز یآموزش و تـرو 

ــارکت   ــاعدت و مش ــاآنمس ــپاسه ــزارس ــيگ ــودیم .ش
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Abstract
The research results especially the agricultural applied ones should be transferred to the main users in order to
develop and improve of agricultural products. However, due to any reasons, all of these findings have not been
received by the users. So, the research would be more effective in agricultural development if more research
results could transfer and apply by the farmers in proportional to the numbers of accomplished research projects.
This research which is done by the agricultural research, education and extension organization aiming to study
the roles of motivators in increasing the transfer rate of researches results. The study was applied,
quasi-experimental and causal-correlation in terms of purpose, control of variables and the research model,
respectively. Statistical population including 2973 researchers, 1121 agricultural extension experts as well as
1945 subject thematic experts (N=6039) in which a sample of 361 individuals were selected by Cochran`s
formula using stratified random sampling method. The required data was collected by a questionnaire. Different
statistical analysis including descriptive and inferential (multiple regression and Kruskal-Wallis test) were used
in order to data analysis using SPSS19. Findings revealed that all of the three groups of the study agreed on the
factors of the effective relationship between agricultural extension and research, encouragement of farmers to
research results use and trust building among farmers towards research findings use as the main three
motivators. Based on the regression results, the variables which were entered into the regression model could
explain the variance of dependent variable (transfer rate of research findings) as 46.9, 50.5 and 50.3 percent due
to the opinions of researchers, agricultural extension experts and thematic experts, respectively.

Keywords: Transfer of Research Results, Motivators, Rate of Results Transfer, Agricultural Research.
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