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چکیده
یکـی از مشـکالت دانشـگاه ها در ایـران نبـود مشـارکت نظام منـد هیئـت علمـی در فعالیت هـای ترویجی می باشـد. 
هـدف پژوهـش حاضـر بررسـی عوامل موثـر بر تمایـل اعضای هیئـت علمی دانشـکده های کشـاورزی و منابـع طبیعی به 
مشـارکت در فعالیت هـای ترویجـی بـود. ایـن پژوهـش از دیدمـان کمـی و کیفی بهـره بـرده و از لحاظ هـدف کاربردی و 
از لحـاظ نحـوه گـردآوری داده هـا پیمایشـی اسـت کـه از اسـفند 1398 تا اسـفند سـال 1399 انجام شـد. جامعـه آماری 
پژوهـش 110 نفـر عضـو هیئـت علمـی دانشـکده کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه ارومیه بود کـه 82 نفر بـه عنوان 
نمونـه انتخـاب شـدند. ابـزار پژوهـش مصاحبـه و پرسشـنامه بـود کـه بـر اسـاس مـدل نظریـه رفتـار برنامه ریـزی شـده 
طراحـی گردیـد. روایـی محتوایـی پرسشـنامه توسـط 5 نفـر از هیئـت علمـی دانشـگاه ارومیه و روایـی همگـرای آن با به 
-0/95( CR و )0/73-0/52(  تأییـد شـد. پایایـی پرسشـنامه بـا ضریـب تتـای ترتیبـی )0/90-0/71( AVE کارگیـری
0/81( محاسـبه گردیـد. نتایـج رگرسـیون لجسـتیک ترتیبـی نشـان داد کـه: تمایـل اعضـای هیئـت علمی به مشـارکت 
در فعالیت هـای ترویجـی کشـاورزان و بهره بـرداران منابـع طبیعـی در حـد متوسـط و تحـت تاثیر سـه عامل سـن هیئت 
علمـی، میـزان اعتمـاد آنهـا بـه جامعـه کشـاورزان و متغیرهـای کنترل رفتـاری می باشـد. بـرای تقویت مشـارکت هیئت 
علمـی در فعالیت هـای ترویجـی الزم اسـت قبـل از هرچیـزی وظیفـه ترویـج بـه ماموریـت وزارت علـوم اضافـه شـود و 
تفاهم نامـه همـکاری بین دانشـگاه و سـازمان های اجرایی ایجاد شـود؛ سـپس انگیزه هـای مادی و معنوی برای مشـارکت 
اعضـای هیئـت علمـی در نظـر گرفتـه شـود. از اعضـای هیئت علمـی می تـوان در برنامه های آموزشـی ترویجـی همچون 
اجـرای رهیافت هـای مشـارکتی، آموزش هـای آنالین شـبکه آموزش کشـاورزی، برنامه هـای رادیویـی و تلویزیونی و تهیه 

محتـوای ترویجـی برای رسـانه های ترویجـی اسـتفاده گردد.
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مقدمه 
نخسـتین تالش عملـی در زمینه "ترویج دانشـگاهی" در 
سـال 1867 توسـط جیمیـز اسـتوارت1 در دانشـگاه کمبریج 
انگلسـتان انجام شـد. گسـترش و موفقیت این اقدام انگلیس 
موجـب شـروع فعالیت هـای مشـابه در جاهـای دیگـر، بـه 
قانـون  بـا تصویـب  آمریـکا شـد.  ایـاالت متحـده  ویـژه در 
اسـمیت- لـور2 در سـال 1914، دانشـکده های لنـد گرانـت 
آمریـکا عـالوه بـر آمـوزش و پژوهـش ماموریت سـومی را به 
نـام "ترویـج" برای نشـر دانـش دانشـکده های کشـاورزی به 
بیـرون از دانشـگاه بـه مـزارع و مصـرف کننـدگان، عهده دار 
شـدند )شـورای مشـورت ملـی، 1995؛ و ویلیامـز، 2010( 

گرانـت  لنـد  دانشـگاه های  سـه گانه  ماموریـت 
کالـج آمریـکا3 در قـرن بیسـت و یکـم تکامـل یافتـه و 
بـه "یادگیـری، کشـف و تعامـل4" تغییـر نـام داده اسـت 

 .)1999 لینتـون،  و  )دریزکـول 
عرصـه  در  دانشـگاه ها  فعالیـت  اخیـر  دهه هـای  طـی 
خدمـات ترویجـی بـا الهـام از لنـد گرانـت کالج ها در بسـتر 
نظام هـای دانـش و اطالعـات کشـاورزیAKIS( 5( صـورت 
می گیـرد )ریورا و همـکاران، 2005؛ و لوویس، 2013(. روند 
جهانـی کشـاورزی نـوع 46 یا دیجیتالـی یا هوشـمند7 که به 
موجـب تکنولوژی هـای دیجیتالـی8 مثـل هـوش مصنوعـی، 
رباط هـا، داده هـای حجیـم و اینترنـت اشـیاء ایجـاد شـده، 
ممکـن اسـت AKIS را تحـت تاثیر قـرار دهـد )ریجویجیک 

و همـکاران، 2019(
بـر خـالف پیشـرفت های چشـمگیر در زمینـه ترویـج 
دانشـگاهی، در کشـورهای جهـان سـوم دانشـگاه ها به دلیل 
تمرکـز بر نقش های دانشـگاهی و پژوهشـی بـا حداقل تأثیر 
در جوامـع مـورد انتقاد قـرار گرفته اند )آپولـوت، 2019(. در 
کشـورهای پیشـرفته و برخـی از کشـورهای در حال توسـعه 
اعضـاي هیئـت علمـي و دانشـجویان دانشـگاه ها در خدمات 
ترویجی یا برون رسـاني دانــشگاهي9، مشـارکت داشـته و از 
ایـن راه مي تواننـد در ارایـه، انتقـال و اشـاعه خدمـات فنـي 

به کــارگزاران اجرایــي و نیـز مــصرف کنندگان نهایي موثر 
واقـع  شـوند کـه ایـن امـر موجـب کاربـردي و واقعگرایانه تر 
شـدن فعالیتهـاي علمـي دانشـگاه می شـود )غالمرضایـی، 

 .)1388
بـر خـالف ایـن، نبـود ارتبـاط نظام منـد بیـن دانشـگاه 
و جامعـه در ایـران موجـب تضعیـف نظـام آمـوزش عالـی و 
تئوریـک بـودن آموزش هـای دانشـگاهی و لـذا افـت کیفیت 
دانش آموختـگان می شـود کـه ایـن موضـوع خـود از جملـه 
دالیـل موفـق نبـودن نظام ترویـج به شـمار مـی رود )یزدان 
ایـن راسـتا، محمدی نیـا و  پنـاه و همـکاران، 1398(.  در 
همـکاران )1396( یکـی از مهم تریـن تهدیدهـای پیش روی 
در  دانـش  مدیریـت  اسـتقرار  و  کشـاورزی  دانـش  نظـام 
سـازمان جهادکشـاورزی را کاهش کیفیـت دانش آموختگان 
بـه  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  می شـمارد.  بـر  دانشـگاهی 
طبـق نتایـج پژوهـش ایشـان یکـی از فرصت هـای پیـش 
روی نظـام دانـش کشـاورزی و اسـتقرار مدیریـت دانـش در 
سـازمان جهادکشـاورزی تدویـن سیاسـت های دانـش بنیان 
از سـازما ن های دانش محـور و وجـود  دولـت و پشـتیبانی 
دانشـکده های کشـاورزی دانشـگاه های معتبـر می باشـد. بـا 
توجـه بـه دانـش بنیـان شـده جوامـع، نقـش دانشـگاه ها به 
عنـوان موتـور نـوآوری در راسـتای حـل مشـکالت اجتماعی 
جوامـع و توسـعه منطقـه ای و ملی برجسـته اسـت )یدالهی 

ده چشـمه و همـکاران، 1400( 
نظـام نویـن ترویـج کشـاورزی کـه از سـال 1394 بـا 
پهنه بنـدی عرصه هـای تولیـدی و تعییـن یـک کارشـناس 
مسـئول در سـطح کشـور اجـرا شـده اسـت سـعی دارد بـا 
بهره گیـری از رویکردهـای متنـوع ترویجـی، نظـام مدیریـت 
دانـش را در سـطح کشـور مسـتقر نمایـد. در ایـن راسـتا، 
و  علمـی  اعضـای هیئـت  داشـتن  بـا  دانشـگاههای کشـور 
دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی می تواننـد در فعالیت های 
نظـام نویـن ترویـج مشـارکت و از ارکان اجرایی نظـام دانش 

کشـاورزی پشـتیبانی علمـی و فنـی نماینـد. 
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بـرای  قانونـی  سـازوکارهای  تدویـن  لـزوم  بـر  عـالوه 
مشـارکت  پیش نیازهـای  از  یکـی  دانشـگاه ها  مشـارکت 
دانشـگاه ها در فعالیت هـای ترویجـی تمایـل مثبـت اعضـای 
فعالیت هایـی  چنیـن  در  مشـارکت  بـرای  علمـی  هیئـت 
اسـت. بـا توجـه بـه نبـود ارتبـاط نظام منـد و منسـجم بین 
دانشـگاه و بخـش ترویـج وزارت جهادکشـاورزی و نیـز نبـود 
انجـام پژوهشـی در زمینـه تمایـل هیئـت علمی دانشـگاه به 
مشـارکت در فعالیت هـای ترویجـی در ایران ایـن پژوهش به 
عنـوان یـک پژوهـش نـو و جدید محسـوب می شـود. هدف 
پژوهـش حاضـر بررسـی عوامـل موثـر بـر مشـارکت اعضـاء 
هیئـت علمـی دانشـکده-های کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
در فعالیت هـای ترویجـی اسـت. اهـداف اختصاصـی پژوهش 

عبارتنـد از:
1- سـنجش تمایـل اعضاء هیئت  علمی به مشـارکت در 

فعالیت هـای ترویجی؛
2- تعییـن وضعیـت موجـود مشـارکت اعضـاء هیئـت  

علمـی در فعالیـت هـای ترویجـی؛ 
3- تعییـن عوامـل موثـر در تمایـل اعضاء هیئـت  علمی 

بـه مشـارکت در فعالیت هـای ترویجی. 
بررسـی ها در ایـران در زمینـه مشـارکت هیئـت علمـی 
دانشـگاه در برنامه های ترویجی محدود اسـت. ادیب و روستا 
)1391( بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه مشـارکت اطالعاتـی 
هیئـت علمـی دانشـگاه همراه بـا مروجـان و محققـان باعث 

افزایـش میـزان دانـش فنی گلخانه داران شـده اسـت. 
زمینـه  در  مختلفـی  مطالعـات  بین المللـی  سـطح  در 
مشـارکت هیئـت علمـی در فعالیت هـای ترویجـی صـورت 
پـروژه  دو  بررسـی  در   )2019( آپولـوت  اسـت.  گرفتـه 
مکـرری10  دانشـگاه  کشـاورزی  دانشـکده  برون رسـانی 
اوگانـدا بـه ایـن نتیجـه رسـید که ادغـام روش هـای تدریس 
مشـارکتی، اثربخشـی الحـاق به مزرعـه، کیفیت و انتشـار به 
موقـع اطالعـات و ایجـاد ظرفیـت کشـاورزی در کشـاورزان 
از عوامـل بنیـادی در تقویـت تعامـل جامعـه دانشـگاهی و 

اسـت. کشـاورزی 

اشـرف فائوزی و همکاران )2019( در پژوهشـی نشـان 
داد که شـبکه های اجتماعـی، اعتماد، پشـتیبانی مدیریتی، 
شـرایط تسـهیل کننده و رسـانه های اجتماعـی پیش بینی 
کننـده مهـم در رفتار تسـهیم و ترویـج دانش دانشـگاهیان 
مسـلمان هسـتند. ایوانز )2018( تسـهیم دانش را با عوامل 
شـغلی چـون متغیرهـای انگیزشـی بیرونـی مثل پیشـرفت 
شـغلی، تشـخیص موفقیـت و متغیرهـای بهداشـت مثـل 
کیفیـت سرپرسـتی، حقـوق و سیاسـت سـازمانی مرتبـط 
می دانـد. ریچـاردز )2014( تسـهیم دانـش را فرایندی پویا 
بیـن افـراد می دانـد کـه در اثـر تعامـالت اجتماعـی بوجود 
می آیـد کـه تحـت تاثیـر انگیزه هـا، احساسـات، اعتمـاد و 
خصیصه هـای افـراد؛ ویژگی هـای سـاختاری موضـوع بویژه 
فوریـت، زمـان و در دسـترس بـودن )از لحـاظ فیزیکـی و 
مثـل وضعیـت شـغلی،  اجتماعـی  مولفه هـای  و  ذهنـی(؛ 
و  )فـردی  هنجارهـا  و  اجتماعـی  شبکه سـازی  نظریـه 

گروهـی( می باشـد.
دمـب و واد )2012( بـه این نتیجه رسـید که بیشـترین 
خدمـات حرفه ای اعضـای هیئت  علمی به ترتیـب در زمینه 
برون رسـانی )49/5درصـد(، تعاملـی )47درصـد( و خدمـات 
ای در  و کمتریـن خدمـات حرفـه  عمومـی )45/2درصـد( 
زمینـه پژوهش هـای جامعه محـور )32/3درصـد( و خدمـات 
یادگیـری )19/7درصـد( بوده اسـت. عوامل فـردی )قومیتی/

معرفـت  انگیزشـی،  شـخصی،  ارزشـهای  جنسـیت،  نـژاد، 
شناسـی و تجارب قبلـی( و حرفه ای )وضعیت شـغلی، درجه 
هیئـت علمـی، سـابقه در دانشـگاه، جهت گیـری حرفه ای(، 
عوامـل اجتماعـی )اجتماعی شـدن، حمایـت گـروه، رشـته و 
حمایـت اجتماعـی حرفـه ای( و عوامل سـازمانی )رسـالت و 
اولویـت، نـوع سـازمان، رهبـری، بودجـه، پرسـتیژ، سـاختار 
تعامـل، سیاسـت های سـازمانی، مشـارکت هیئـت  علمـی و 
مشـارکت محلـی( در انجـام فعالیت های مذکور موثـر بودند.

ریچـاردز )2014( نظریـه "رفتـار برنامه ریـزی شـده" را 
بـرای مطالعـه تسـهیم دانـش بـه شـکل داوطلبانـه مناسـب 
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می دانـد. اشـرف فائـوزی و همـکاران )2019( در پژوهشـی 
رفتـار تسـهیم و ترویـج دانـش دانشـگاهیان مالـزی و عوامل 
مرتبـط بـا آن را بـا بـه کارگیـری از تئوری هـای سـرمایه 
اجتماعـی و رفتـار برنامه ریزی شـده و مدل سـازی معادالت 
سـاختاری مـورد بررسـی قـرار دادنـد. بوریـس )2015( نیـز 
ایـن نظریـه را در بررسـی فعالیت هـای آموزشـی، ترویجی و 

پژوهشـی اعضـای هیئـت  علمـی مناسـب مـی داند.
آجـزن  توسـط  کـه  برنامه ریزی شـده،  رفتـار  نظریـه 
)2006 و 2018( مطـرح شـده اسـت، وقـوع یک رفتـار ویژه 
را پیش بینـی می کنـد؛ مشـروط بـر اینکـه فـرد قصـد انجام 
آن را داشـته باشـد. طبـق این نظریـه، قصد انجـام یک رفتار 

توسـط سـه عامل نگرش نسـبت به رفتـار، هنجارهای ذهنی 
و کنتـرل رفتـاری درک شـده پیـش بینی می شـود.

از »رفتـار« مشـارکت عضـو  پژوهـش منظـور  ایـن  در 
هیئـت علمـی در فعالیت هـای ترویجـی و منظـور از "قصد" 
تمایـل عضـو هیئت علمی برای مشـارکت در ایـن فعالیت ها 
می باشـد کـه تحـت تاثیـر سـه عامـل نگـرش، هنجارهـای 
ذهنـی  و کنتـرل رفتاری درک شـده نسـبت بـه فعالیت های 
ترویجـی می باشـد. بـا توجه بـه مطالعـات پیشـین و در نظر 
گرفتـن نظریـه رفتار برنامه ریزی شـده، چهارچـوب مفهومی 

ایـن پژوهـش طبق نمـودار )1( می باشـد.

نمودار 2-1- چارچوب مفهومی عوامل موثر بر تمایل اعضای هیئت علمی به مشارکت در فعالیت های ترویجی 

 روش شناسی 
ایـن پژوهـش از نظـر دیدمـان، کمـی و کیفـی بـود کـه 
بخـش کمـی آن به صـورت غالب مورد اسـتفاده قـرار گرفته 
و بخـش کیفـی در راسـتای تحلیـل، بحـث و تفسـیر بیشـتر 
یافته هـای کمـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت. از لحاظ 
هـدف کاربـردی و از لحـاظ نحوه گـردآوری داده هـا میدانی 
اسـت کـه از اسـفند 1398 تـا اسـفند سـال 1399 انجـام 
شـد. جامعـه آمـاری پژوهـش شـامل دو بخش بـود: 1( کلیه 
اعضـای هیئـت  علمی دانشـکده کشـاورزی و منابـع طبیعی 

دانشـگاه ارومیـه بـه شـمار 110 نفـر بـود. بـا احتمال پاسـخ 
نـدادن برخی از اعضاء به سـوال های پرسشـنامه، پرسشـنامه 
الکترونیکـی تهیـه و از راه ایمیـل، شـبکه هـای مجـازی یـا 
پیامـک بـه صورت سرشـماری بـه همه آنها ارسـال شـد و با 
3 مرحلـه پیگیـری نهایتـاً 83 نفر به سـوال های پرسشـنامه 
جـواب دادند کـه با توجه بـه مخدوش بودن یک پرسشـنامه 
تحلیـل داده هـا بـا 82 )75درصد جامعه آماری( پرسشـنامه 
انجـام گرفـت لـذا یافته هـا شـامل 75 درصد اعضـای هیئت  
علمـی دانشـکده کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـت و بـه 
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ایـن شـمار قابـل تعمیم هسـت. 2( مسـئولین سـازمان های 
اجرایـی و نیـز مسـئولین دانشـکده های کشـاورزی و منابـع 
انتخـاب  نفـر  بـه شـیوه هدفمنـد شـمار 10  طبیعـی کـه 
گردیدنـد. این افـراد عبارت بودند از: 3 نفر در سـطح معاونت 
ترویج وزارت جهادکشـاورزی شـامل مدیران کل سـابق دفتر 
ترویـج و دفتـر رسـانه هـای ترویجی و یک کارشـناس ارشـد 
هماهنگـی  مدیریـت  سـطح  در  نفـر   3 کشـاورزی؛  ترویـج 
غربـی  آذربایجـان  اسـتان  ترویـج سـازمان جهادکشـاورزی 
شـامل معـاون مدیـر ترویـج و روسـای فعلـی ادرات ترویج و 
رسـانه هـای ترویجـی؛ مدیر کل سـابق منابع طبیعی اسـتان 
آذربایجـان غربـی؛ و 3 نفر در سـطح دانشـگاه ارومیه شـامل 
روسـای سـابق دانشـکده های کشـاورزی و منابـع طبیعـی و 
معـاون آموزشـی سـابق دانشـکده کشـاورزی. از نامبـردگان 
مصاحبـه عمیـق انفـرادی بـه صـورت تلفنـی یـا حضـوری به 
عمـل آمـد تـا نقـاط مبهـم نتایـج بخـش کمـی پژوهـش که 
حاصـل ار پرسشـنامه بـود رفـع شـود. بدیـن منظـور تحلیـل 
داده هـای کیفـی به صـورت نقلـی محدودیت تحقیـق مربوط 
بـه جمـع آوری پرسشـنامه در شـرایط کرونایـی بـود کـه بـا 
توجـه به مجازی بـودن فعالیت های آموزشـی دانشـگاه امکان 
پیگیـری حضـوری فراهـم نبـود و ایـن موضـوع باعـث کنـد 
شـدن رونـد جمـع آوری پرسشـنامه ها و انجـام مصاحبه شـد.

بـرای گـردآوری  ابـزار پرسشـنامه  از  ایـن پژوهـش  در 
داده هـا بـه کارگیـری شـد. پرسشـنامه پژوهـش بـر اسـاس 
اهـداف پژوهـش و مـرور ادبیاتـی توسـط محققان ایـن مقاله 
در دانشـگاه ارومیـه طراحی شـد. روایی محتوایی پرسشـنامه 
توسـط پنـج نفـر از هیئـت علمـی دانشـگاه ارومیـه و روایـی 
سـازه ای با اسـتفاده از روایـی همگرا با به کارگیری شـاخص 
میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده11 یـا AVE مـورد تاییـد 
قـرار گرفـت. پایایـی پرسشـنامه نیـز با بـه کارگیـری پایایی 
ترکیبـی12 یـا CR و تتـای ترتیبـی13 تایید شـد )جـدول 1(. 
پرسشـنامه شـامل سـوال های بسـته و بـاز بود. کـه در هفت 

بخـش به شـرح زیـر تنظیم شـد:

هیئـت   اعضـای  تمایـل  پژوهـش:  وابسـته  متغیـر   )1
علمـی بـه مشـارکت در فعالیت هـای ترویجـی کشـاورزان و 
بهره بـرداران منابـع طبیعـی )بـا 9 گویـه(. سـنجش تمایـل 
اعضـای هیئـت علمـی گویـه هـای فـوق بـا طیـف لیکـرت 
5 نقطـه ای )خیلی کـم=1؛ کـم=2؛ متوسـط=3؛ زیـاد=4؛ و 

خیلـی زیـاد=5( بـا وزن یکسـان سـنجیده شـد. 
2( متغیرهـای مسـتقل مدل آجزن: شـامل نگرش اعضاء 
هیئـت  علمـی بـه مشـارکت در فعالیت هـای ترویجـی )5 
گویـه(؛ هنجارهـای ذهنی )5 گویه(؛ متغیرهـای خودکنترلی 
)4 گویـه(. تمـام متغیرهـای فوق با طیف لیکـرت 5 نقطه ای 
)کاماًل مواقـم=2+؛ موافقم=1+؛ نظری نـدارم=0؛ مخالفم=1-؛ 

و کاماًل مخالفم=2-( سـنجیده شـد. 
3( متغیرهای مسـتقل خارج از مـدل: رفتارهای ارتباطی 
و مشـارکتی شـامل میزان بهره مندی از شـبکه های مجازی؛ 
میـزان ارتبـاط بـا محققـان یـا کارشناسـان اجـرا، همـکاران 
بـا  اداری؛ میـزان همـکاری و مشـارکت  و  هیئـت  علمـی 
اعضـای هیئـت  علمی گروه آموزشـی خود و سـایر گروههای 
آموزشـی؛ میـزان اعتماد به جامعه کشـاورزان و بهـره برداران 
منابـع طبیعـی؛ میـزان اعتماد بـه نهادهـای دولتـی، تعاونی 
و خصوصـی مرتبـط بـا بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی؛ 
میـزان اعتمـاد بـه اثربخشـی فعالیـت هـای دانشـگاه. تمـام 
گویـه های فـوق با طیف لیکـرت 5 نقطـه ای )خیلی-کم=1؛ 
کم=2؛ متوسـط=3؛ زیاد=4؛ و خیلی زیاد=5( سـنجیده شـد. 
4( میـزان تمایـل اعضـاء هیئـت علمـی بـه اختصـاص 
بخشـی از موظفـی بـه فعالیت های ترویجی شـامل 3 سـوال 

)بـه صـورت بلـی=1 و خیـر=0(.
فعالیت هـای  در  علمـی  هیئـت  مشـارکت  میـزان   )5

و خیـر=0(. بلـی=1  )بـه صـورت  گویـه  ترویجـی 7 
6( یک سـوال باز برای جمع آوری نظرات و پیشنهادهای 

هیئت علمـی برای فعالیت های ترویجی.
7( مشـخصات فـردی شـامل جنـس؛ سـن؛ سـابقه عضو 
اجرایـی در سـازمان های مرتبـط؛  هیئـت  علمـی؛ سـابقه 
سـابقه مدیریتـی؛ مرتبـه شـغلی؛ رشـته تحصیلـی؛ و گـروه 

آموزشـی مربوطـه.
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جدول 1- روایی وپایایی ابزار تحقیق

AVEOrdinal ThetaCRشمار سوالبخش پرسشنامهردیف

1
تمایل اعضاء هیئت  علمی به مشارکت در فعالیت های 

ترویجی کشاورزان و بهره برداران منابع طبیعی
90/690/900/95

2
نگرش اعضاء هیئت  علمی به مشارکت در فعالیت های 

ترویجی 
50/520/710/81

3
هنجارهای جامعه دانشگاهی و سازمانی نسبت به 

مشارکت در فعالیت های ترویجی
30/550/760/88

4
هنجارهای جامعه کشاورزان و سازما  ن های اجرایی 

نسبت به مشارکت اعضاء هیئت  علمی در فعالیت های 
ترویجی

20/710/800/86

40/730/840/91متغیرهای خودکنترلی اعضاء هیئت  علمی5

 تجزیـه و تحلیـل داده هـا با بـه کارگیری آمـار توصیفی 
و اسـتنباطی در نـرم افزارهـای SPSS 24 انجـام گرفـت. در 
بخـش آمـار توصیفـی از شـاخصهای مرکـزی )مـد، میانـه و 
میانگیـن( و پراکندگـی )انحـراف معیـار و ضریـب تغییرات( 
اسـتفاده شـد. در بخـش آمـار تحلیلی نخسـت روابـط آماری 
بـه کارگیـری آزمـون همبسـتگی  بـا  متغیرهـای پژوهـش 
تمایـل  سـطوح  مدل سـازی  بـرای  سـپس  شـد.  سـنجیده 
اعضـای هیئـت  علمی به مشـارکت در فعالیت هـای ترویجی 
نخسـت میانگیـن نمرات هـر پاسـخ گو در هر متغیر وابسـته 
به سـه سـطح ضعیـف )2/5-1(، متوسـط )3/5-2/5( و قوی 
)5-3/5( طبقـه بنـدی شـد. سـپس بـا توجـه بـه مقیـاس 
ترنیبـی متغیـر وابسـته از رگرسـیون لجسـتیک ترتیبـی14 
بـرای تعییـن میـزان تاثیرگـذاری متغیرهـای مسـتقلی کـه 
ضریـب همبسـتگی یـا روابـط آمـاری معنـاداری بـا نمـرات 
تمایـل داشـتند، اسـتفاده شـد )تاپاچنیـچ و فیـدل، 2001(. 
رگرسـیون لجسـتیک ترتیبی مدلی برای احتمال انباشـتگی 
وقـوع سـطوح متغیـر پاسـخ ارایـه و بـا بـه کارگیـری میزان 
نسـبت بخت هـا میـزان تاثیرگـذاری هـر کـدام از متغیرهای 
مسـتقل را در مـدل مشـخص می کنـد. البتـه الزم بـه ذکـر 
رابطـه  یـک  بیانگـر  متغیـر مسـتقل  منفـی  اسـت ضریـب 
مسـتقیم بیـن متغیر مسـتقل و احتمال وقوع سـطوح متغیر 

پاسـخ نیسـت )پاینـده، 1387(. بـا توجـه به توزیـع تصادفی 
پاسـخ گویان بیـن طبقـات از تابع پیونـدی لوجیت اسـتفاده 
شـد )حبیـب پور و صفـری شـالی، 1394(. نخسـت احتمال 
را  پاسـخ  متغیـر  دوم  و  اول   )K  -1( دو سـطح  انباشـتگی 
مشـخص کـرده و بـا 1γ و 2γ  نشـان دادیـم. در مرحلـه بعـد 
دو مـدل رگرسـیونی بـه فرم زیر بـه داده ها بـرازش نمودیم :

ln(γ_1⁄(1-γ_1 ))=α_01+α_1 X_1+...+α_P X_p+ε

ln(γ_2⁄(1-γ_2 ))=α_02+α_1 X_1+...+α_P X_p+ε

γ1= احتمـال انباشـتگی تعلـق عضـو هیئـت  علمـی بـه 

سـطح ضعیـف تمایـل
 γ2 = احتمـال انباشـتگی تعلـق عضـو هیئـت  علمـی به 

سـطح متوسـط تمایل
  α02 و α01=  عـرض از مبـدأ )Threshold( مربـوط بـه 

سـطح اول و دوم  
 X1…XP= متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر سطوح تمایل

α1…αP = ضرایـب رگرسـیون )Es timate( متغیرهای 

مستقل 
بدیهـی اسـت احتمـال تعلـق تعلـق عضو هیئـت  علمی 

بـه سـطح قـوی تمایـل از کسـر احتمـال انباشـتگی سـطح 
متوسـط از عـدد 1 بدسـت خواهـد آمـد.  
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یافته ها
 از 82 عضـو هیئـت علمـی پاسـخ گو بـه پرسشـنامه 72 
نفـر )87/8 درصـد( مـرد و 10 نفر زن بودند. دامنه سـنی آنها 
بیـن 31 و 59 بـا میانگیـن 43/17 و انحراف معیار 5/9 سـال 
بـود. بیشـینه و کمینـه سـابقه هیئـت  علمی پاسـخ گویان به 
ترتیـب 29 و یـک سـال بـا میانگیـن 11/63 و انحـراف معیار 
6/62 سـال بـود. مرتبـه علمـی نیمـی از پاسـخ گویان )50 

درصـد( اسـتادیار، 32 نفـر )39 درصـد( دانشـیار، 8 نفر )9/8 
درصـد( اسـتاد و تنهـا یـک نفـر )معـادل 1/2 درصـد( مربـی 
بود. 36 نفر )43/9 درصد( پاسـخ گویان دارای سـابقه اجرایی 
در سـازمان های مرتبـط بـوده و میـزان سـابقه همـکاری بـا 
سـازما ن های اجرایـی حداقـل یـک و حداکثـر 15 سـال بـا 
میانگیـن پنـج و انحـراف معیار سـه سـال بـود. پاسـخ گویان 

متعلـق بـه 12 گـروه آموزشـی طبـق جـدول )2( بودند. 

)n=82( جدول 2- شمار پاسخ گویان بر پایه گروههای آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

شمار پاسخ گوگروه آموزشی

12تولید و ژنتیک گیاهی
9مهندسی علوم جنگل

8مهندسی مرتع و آبخیزداری
8مهندسی علوم خاک
7مهندسی گیاهپزشکی

7مهندسی آب
7مهندسی علوم باغی
6مهندسی علوم دامی

5مهندسی مکانیک بیوسیستم
5مهندسی علوم و صنایع غذایی

5مهندسی شیالت
3اقتصاد کشاورزی

اعضـای هیئـت  علمـی در مجمـوع تمایـل متوسـطی به 
مشـارکت در فعالیت هـای ترویجـی داشـتند. اولویـت بندی 
تمایـل اعضـای هیئـت  نشـان داد که آنها نسـبت بـه بازدید 
از طرح هـا و پروژه هـای ترویجـی؛ همـکاری در سـایت های 
الگویـی، آمـوزش بـه کشـاورزان پیشـرو و داوطلب بـه عنوان 
رهبـران محلـی و مرجـع و ...؛ تدریـس در دوره های ترویجی 
برگزار شـده از سوی سـازمان جهادکشـاورزی، منابع طبیعی 
و... تمایـل باالتـر از حـد متوسـط نشـان می دهنـد. بالعکس 
نسـبت بـه همـکاری در تهیـه محتـوای نشـریات ترویجـی؛ 
مشـاوره فنـی بـه کشـاورزان و بهره بـردارن منابـع طبیعـی 

از راه شـبکه های مجـازی، ایمیـل و ..؛  آمـوزش و مشـاوره 
فنـی بـه کشـاورزان و بهـره بـرداران منابـع طبیعـی از راه 

اسـتقرار دوره ای در مراکـز خدمـات جهادکشـاورزی، ادارات 
منابـع طبیعـی، شـیالت، تعاونی هـا؛  شـرکت در برنامه های 
تلویزیونـی یـا رادیویـی )مثـل کندیلـر(؛ مشـاوره فنـی بـه 
اپلیکشـن  راه  از  طبیعـی  منابـع  بهره بـردارن  و  کشـاورزان 
قابـل نصـب در موبایـل یا کامپیوتـر تمایل پایین تر از سـطح 

متوسـط نشـان می دهنـد )جـدول 3(.
86/5 درصـد پاسـخ گویان بـا قـرار گرفتـن فعالیت هـای 
ترویجـی بـه عنوان بخشـی از موظفی، موافق بودنـد و تمایل 
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داشـتند بـه طـور میانگین حـدود  14 درصد )با بیشـینه 33 
و کمینـه 5 درصـد( موظفـی خـود را بـه انجـام فعالیت های 

اختصـاص دهند.  ترویجی 
 اعضـاء هیئـت علمـی معتقـد بودنـد بایـد انگیـزه الزم 
بـرای فعالیت هـای ترویجـی وجود داشـته باشـد. 44 درصد 
پاسـخ گویان عالقمنـد بودند در کنـار فعالیت های آموزشـی 
و پژوهشـی حق الزحمه دریافت نمـوده و 21 درصد عالقمند 

بـه فعالیـت در قالب بخـش خصوصی بودنـد. 22 درصد مایل 
بـا انجـام فعالیت هـای ترویجی به عنـوان بخشـی از موظفی 
و 13/5 درصـد عالقمنـد بـه فعالیت  های ترویجـی به عنوان 
شـاخصهای ترفیـع و ارتقـاء بودنـد. در هـر صـورت 60درصد 
پاسـخ گویان موافـق قـرار گرفتـن فعالیت هـای ترویجـی در 

شـاخص های ترفیـع و ارتقـاء اعضـای هیئت  علمـی بودند.
 

 )n=82(جدول 3- تمایل اعضاء هیئت  علمی به فعالیت های ترویجی کشاورزان و بهره برداران عرصه منابع طبیعی 

خیلی گویه
کم=1

زیاد=4متوسط=3کم=2
خیلی 
زیاد=5

میانگین
انحراف 

معیار
رتبه

بازدید از طرح ها و پروژه های ترویجی 
مثل مزارع و دامداری های نمایشی یا 

نمونه، طرح های مرتعداری، جنگلداری، 
استخرهای پرورش ماهی.. 

7151126243/541/311

همکاری در سایت های الگویی مثل 
مدارس مزرعه ای، مدیریت مشارکتی 
تلفیقی محصول IPCM  با مشارکت 
کشاورزان و بهره برداران منابع طبیعی

17101328153/171/412

آموزش کشاورزان پیشرو و داوطلب به 
14181226133/071/363عنوان رهبران محلی و مرجع و ...

تدریس در دوره های ترویجی سازمان 
جهادکشاورزی و اداره ها و تشکل های 

وابسته به آن
15122319143/061/344

همکاری در تهیه محتوای نشریات 
ترویجی مانند بروشور، پوستر، تازه های 

علمی، فیلم ها و بسته های آموزشی 
کشاورزان و بهره برداران منابع طبیعی

1419152782/951/285

مشاوره فنی به کشاورزان و بهره بردارن 
منابع طبیعی از راه شبکه های مجازی، 

ایمیل و ..
16142320102/931/306

آموزش و مشاوره فنی به کشاورزان و 
بهره برداران منابع طبیعی از راه استقرار 
دوره ای در مراکز خدمات جهادکشاورزی، 

اداره ه های منابع طبیعی، شیالت، 
تعاونی ها 

17191620112/871/357

شرکت در برنامه های تلویزیونی یا 
20181816112/761/378رادیویی )مثل کندیلر( 

مشاوره فنی به کشاورزان و بهره بردارن 
2416201492/611/359منابع طبیعی از راه اپلیکشن 

شاخص تمایل اعضای هیئت علمی به 
--3مشارکت در فعالیت های ترویجی
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اکثریـت پاسـخ گویان معتقـد بودنـد کـه نبـود ارتبـاط 
بـا عرصـه موجـب نظـری بـودن بیـش از حـد آمـوزش های 
دانشـگاهی شـده اسـت. از لحـاظ فعالیت هـای ترویجـی نیز 
تقریبـاً سـه چهـارم )74/4درصد( پاسـخ گویان معتقـد بودند 
کـه خـالء فعالیت هـای ترویجی در دانشـگاه مشـهود اسـت. 

93درصـد پاسـخ گویان بر این عقیده بودند که تعامل بیشـتر 
سـازمان های اجرایی و کشـاورزان با  دانشـگاه موجب به روز 
شـدن آنهـا می شـود. متقابـاًل حـدود 85درصد پاسـخ گویان 
بـر ایـن عقیـده بودند کـه دانش بومی کشـاورزان یـک منبع 

دانـش بـرای آنها محسـوب می شـود )جـدول 4(. 

 )n=82( جدول 4- نگرش اعضای هیئت  علمی به فعالیت های ترویجی 

گویه
کاماًل 

مخالفم=2-
مخالفم=1-

نظری 

ندارم=0
موافقم=1+

کاماًل 

موافقم=2+
میانگین

انحراف 

معیار
رتبه

بخشی از واحدهای درسی 
دانشجویان باید به کار در مزارع 

و عرصه های منابع طبیعی 
اختصاص یابد.

00442371/40/581

تعامل بیشتر سازمان های 
اجرایی و کشاورزان با دانشگاه 

موجب به روز شدن آنها 
می شود.

01546311/290/632

نبود ارتباط با عرصه موجب 
نظری بودن بیش از حد 

آموزش های دانشگاهی شده 
است.

04844271/130/783

دانش تجربی کشاورزان یک 
منبع دانش برای اعضای هیئت 

علمی محسوب می شود.
041056130/940/694

خالء فعالیت های ترویجی در 
دانشگاه مشهود است.

111943190/940/795

در خصـوص هنجارهـای ذهنـی، اکثریـت )65درصـد( 

کـه  چنـد  هـر  بودنـد  معتقـد  علمـی  هیئـت   اعضـای 

فعالیت هـای ترویجـی در حـال حاضـر جزء رسـالت وزارت 

علـوم نیسـت امـا هیئـت علمـی می تواننـد در ایـن زمینـه 

فعالیـت نماینـد. بـر خـالف ایـن، در سـطح دانشـگاه 55 

درصـد پاسـخ گویان معتقـد بودنـد کـه انجـام فعالیت های 

ترویجی جزء ارزشـهای حاکم بر جامعه دانشـگاهی نیسـت. 

فقـط 15 درصـد بـا ایـن موضـوع مخالـف بـوده و معتقـد 

بودنـد اگـر فعالیت-هـای ترویجـی انجـام دهم مـورد تایید 

همـکاران دانشـگاهی قـرار مـی گیـرم )جـدول 5(. 
و  اجرایـی  سـازمان های  جامعـه  هنجارهـای  جنبـه  از 
کشـاورزان نیـز حدود سـه چهـارم پاسـخ گویان )73/1 درصد( 
اظهـار کردنـد که سـازمان های اجرایی تمایلی بـه به کارگیری 
هیئـت علمـی دانشـگاه در فعالیت هـای ترویجـی ندارند. بیش 
بودنـد  معتقـد  نیـز  پاسـخ گویان  از  )51/2درصـد(  نیمـی  از 
کشـاورزان و بهـره بـرداران منابـع طبیعی رغبتی بـه همکاری 
وتعامـل با هیئت علمی دانشـگاه نشـان نمی دهنـد )جدول 5(. 
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 )n=82( جدول 5- هنجارهای ذهنی اعضای هیئت  علمی در خصوص فعالیت های ترویجی 

گویه
کاماًل 

مخالفم=2-
مخالفم1-

نظری 
ندارم=0

موافقم=1+
کاماًل 

موافقم=2+
میانگین

انحراف 
معیار

رتبه

سازمان های اجرایی تمایلی 
به به کارگیری هیئت علمی 

دانشگاه در فعالیت های 
ترویجی ندارند.

0111232280/931/011

انجام فعالیت های ترویجی 
جزء ارزشهای حاکم بر جامعه 

دانشگاهی نیست.
3112433120/481/022

کشاورزان و بهره برداران منابع 
طبیعی رغبتی به همکاری و 
تعامل با هیئت علمی دانشگاه 

نشان نمی دهند.

2182130120/391/063

فعالیت های ترویجی جزء 
رسالت وزارت علوم نیست 

لذا هیئت علمی نباید در این 
زمینه درگیر شوند.

16372262-0/290/944

اگر فعالیت های ترویجی انجام 
دهم مورد تایید همکاران 
دانشگاهی قرار نمی گیرم.

3353384-0/700/885

 در خصـوص متغیرهای خودکنترلی، اکثریت پاسـخ گویان 
)68 درصـد( ذکـر کردنـد کـه ذاتـاً عالقه بـه فعالیـت ترویجی 
داشـته و شـخصیت آنها با فعالیت های ترویجی سـازگار اسـت. 
همینطـور اکثریـت پاسـخ گویان )66 درصـد( در ایـن زمینـه 

پاسـخ گویان  احسـاس دیـن می نمودنـد. حـدود 80 درصـد 
بـر ایـن عقیـده بودنـد کـه فعالیت هـای ترویجـی جـزء اصول 

اخالقـی من اسـت )جـدول 6(.   
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)n=82( جدول 6- متغیرهای خود کنترلی  اعضای هیئت  علمی در مورد فعالیت های ترویجی

گویه
کاماًل 

مخالفم=2-
مخالفم=1-

نظری 
ندارم=0

موافقم=1+
کاماًل 

موافقم=2+
میانگین

انحراف 
معیار

رتبه

کمک فنی و آموزش به 
کشاورزان و روستاییان 
و کارشناس اجرایی جزء 
اصول اخالقی من است.

031545200/990/761

برای انجام فعالیت های 
ترویجی احساس دین 

می کنم.
052440140/760/812

من ذاتاً عالقمند به انجام 
فعالیت های ترویجی هستم.

081941150/760/863

شخصیت اجتماعی من با 
انجام فعالیت های ترویجی 

سازگار نیست.
14421971-0/270/884

 در زمینه مشارکت اعضای هیئت  علمی در فعالیت های 
ترویجـی کشـاورزان و بهره بـرداران منابـع طبیعی بیشـترین 
فعالیـت مربـوط به بازدیـد از طرح هـا و پروژه هـای ترویجی 
می شـد کـه حـدود 40 درصـد اعضـای هیئـت  علمـی از 
عرصه هـای ترویجـی بازدیـد داشـته اند. دومیـن و سـومین 
فعالیـت مربوط بـه تدریـس در دوره های ترویجـی و برنامه-

هـای رادیویـی و تلویزیونی می شـد که به ترتیـب حدود 30 
درصـد و 25 درصـد اعضـاء هیئـت علمـی در ایـن فعالیت ها 
مشـارکت داشـتند. همـکاری در تهیـه نشـریات ترویجـی و 
مشـاوره فنـی بـه کشـاورزان و بهره بـرداران منابـع طبیعـی، 
آمـوزش اعضـای تعاونـی هـای کشـاورزی و منابـع طبیعی و 
مشـاوره فنـی مجازی در حـد کمی زیر 10 درصـد انجام می 

گرفت )جـدول 7(. 
تجـارب ارتباط با صنعت در سـطح دانشـکده کشـاورزی 
گروههـای  برخـی  در  مـوردی  بصـورت  ارومیـه  دانشـگاه 
آموزشـی برقـرار شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال طبـق نظـر 
ماشـین  گـروه   )1399 )اردیبهشـت  پاسـخ گویان  از  یکـی 
آالت کشـاورزی بـا ایجـاد "مرکز تسـت و ارزیابی ماشـینهای 

کشـاورزی" ارتباطات بسیار خوبی با سـازندگان دستگاههای 
کشـاورزی برقـرار نموده اسـت. و یـا  در گـروه صنایع غذایی 
برخـی از هیئـت علمـی ارتبـاط خوبـی بـا صنایـع داشـته 
انـد از جملـه برگـزاری کارگاه آموزشـی، تهیـه بروشـورهای 
علمی -آموزشـی، سـخنرانی علمـی و کار پژوهشـی در مرکز 
تحقیقـات کشـاورزی اسـتان، جهـاد کشـاورزی، اداره غـذا و 
دارو و اسـتاندارد پژوهشـات صنعتی )دو نفر از پاسـخ گویان، 
اسـفند 1398و اردیبهشت 1399(. یکی دیگر از پاسخ گویان 
)اردیبهشـت 1399( تجـارب مشـابه در دانشـگاههای دیگـر 
داشـته انـد کـه معتقـد هسـتند موفقیـت و اجـرا شـدن این 
طـرح هـا تالش و همـت بسـیار در کنـار کار طاقت فرسـای 

کارشناسـی را می طلبـد.
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  )n=82( جدول 7- تجربه مشارکت اعضاء هیئت  علمی در فعالیت های ترویجی

درصد غیر مشارکت کنندگاندرصد مشارکت کنندگاننوع فعالیت 
40/259/8بازدید از طرح ها و پروژه های ترویجی

29/370/7تدریس در دوره های ترویجی
25/674/4شرکت در برنامه های تلویزیونی یا رادیویی
14/685/4همکاری در تهیه محتوای نشریات ترویجی

آموزش و مشاوره فنی به کشاورزان و بهره برداران 
منابع طبیعی پیشرو و داوطلب

14/685/4

8/591/5آموزش اعضای تعاونی های کشاورزی و منابع طبیعی
مشاوره فنی به کشاورزان و بهره بردارن منابع طبیعی 

از راه شبکه های مجازی
7/392/7

تمایـل  بـا  مرتبـط  متغیرهـای  همبسـتگی  سـنجش   
اعضـاء هیئـت  علمـی به مشـارکت در فعالیت هـای ترویجی 
کشـاورزان نشـان داد کـه نگـرش اعضـای هیئـت علمـی، 
متغیرهـای کنتـرل رفتـاری درک شـده، اعتمـاد بـه جامعـه 
کشـاورزان و بهره بـرداران منابـع طبیعـی، میـزان مشـارکت 
مثبـت  رابطـه  دارای  کشـاورزان  ترویجـی  فعالیت هـای  در 

معنـی دار و سـن دارای رابطـه منفـی معنـی داری بـا تمایل 
پاسـخ گویان بـه مشـارکت در فعالیت هـای ترویجـی دارنـد. 
و  کارکنـان  )محققـان،  بیرونـی  جامعـه  بـا  ارتبـاط  میـزان 
شـبکه های مجـازی( دارای رابطه مثبت در سـطح 10درصد 

خطـا معنـی دار اسـت )جـدول 8(. 
 

 جدول 8- همبستگی متغیرها با تمایل اعضاء هیئت علمی به مشارکت در فعالیت های ترویجی کشاورزان و بهره برداران منابع طبیعی 
)n=82(

rSig متغیر

0/027*0/244نگرش اعضاء هیئت علمی به فعالیت های ترویجی 
0/0810/471-هنجارهای جامعه درونی )جامعه دانشگاهی(

0/0180/874-هنجارهای جامعه بیرونی )جامعه کشاورزان و کارکنان(
0/001**0/366کنترل رفتاری درک شده

0/0880/434میزان ارتباط با جامعه دانشگاهی )اعضاء هیئت علمی و کارکنان(
0/1930/082میزان ارتباط با جامعه محققان، کارکنان و شبکه های مجازی

0/0780/483میزان همکاری و مشارکت با اعضاء هیئت  علمی
0/1540/166اعتماد به نهادهای مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی

0/044*0/223اعتماد به جامعه کشاورزان و بهره برداران منابع طبیعی
0/1420/204اعتماد به اثربخشی فعالیت های دانشگاهی

0/009**0/287میزان مشارکت در فعالیت های ترویجی برای کشاورزان 
0/0500/656-مرتبه علمی

0/050*0/217-سن
0/0940/403-سابقه هیئت علمی

 * معنی داری در سطح 5درصد خطا؛ ** معنی داری در سطح 1درصد خطا؛ و *** معنی داری در سطح 0/001 خطا
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 بـا کاربـرد رگرسـیون لجسـتیک ترتیبـی، متغیرهـای 
دارای همبسـتگی بـا تمایـل پاسـخ گویان بـه مشـارکت در 
فعالیت هـای ترویجـی وارد تحلیـل شـدند. نتیجـه آزمـون 
نسـبت احتمـال مـدل نشـان داد کـه مقـدار کای اسـکویر 
معنـی  سـطح  و  آزادی=5  درجـه  اسـکویر=22/345،  )کای 
داری=0/000( در سـطح یـک صدم درصد معنـی دار بود، که 
بیانگـر مناسـب بـودن مـدل رگرسـیونی اسـت و متغیرهـای 
مسـتقل توانسـته اند بـه خوبـی واریانـس متغیـر وابسـته را 
تبییـن کننـد. آزمـون نیکویـی بـرازش نیـز معرف آن اسـت 
مقدارهای متغیرهای مسـتقل و وابسـته تناسـب خوبی باهم 
دارنـد و مـدل قابل قبول اسـت )آزمون پیرسـون= 162/611 
و آزمـون انحـراف=152/440(. مقـدار ضریـب تبییـن کاذب 
نیجـل کـرک 0/271 به دسـت آمـد کـه بـا احتیـاط می توان 
گفـت که متغیرهـای تبیین کننـده توانسـته اند 27/1 درصد 
از واریانـس تمایـل پاسـخ گویان را تبییـن کننـد. در واقـع 
متغیرهـای دیگـری در تبییـن سـطح تمایـل تاثیرگذارند که 

مـورد مطالعـه قـرار نگرفته انـد.
بـر اسـاس نتایـج تحلیـل رگرسـیون لجسـتیک ترتیبی 
در  مشـارکت  بـه  علمـی  هیئـت  اعضـاء  تمایـل  سـطح 
منابـع  بهره بـرداران  و  کشـاورزان  ترویجـی  فعالیت هـای 
طبیعـی متاثـر از سـه عامل سـن )بصورت معکـوس(، اعتماد 

بـه جامعه کشـاورزان و متغیرهای خودکنترلـی اعضاء هیئت 
علمـی می باشـد )جـدول 9(. 

بر اسـاس مقـدار بـرآورد متغیـر خودکنترلی 0/84 اسـت 
و ایـن نشـان می دهـد که با فـرض ثابـت ماندن تاثیـر تمامی 
متغیرهـای مـدل، افزایـش یک واحـد در متغیـر خودکنترلی، 
بـا فزایـش 0/84 واحـد در نسـبت های لگاریتم متغیـر تمایل 
اعضـای هیئـت  علمـی بـه مشـارکت در فعالیت هـا ترویجـی 
بـه  بـود.  بهره بـرداران منابـع طبیعـی خواهـد  کشـاورزان و 
عبارتـی احتمـال 0/84 بیشـتری دارد کـه در طبقـات باالتـر 
تمایـل قرار گیـرد. همینطور با افزایش یـک واحد اعتماد عضو 
هیئـت  علمـی به جامعه کشـاورزان به میـزان 0/632 احتمال 
قـرار گرفتـن وی در سـطوح بـاالی تمایـل را بیشـتر می کند. 
بالعکـس بـا افزایـش یـک واحـد سـن عضـو هیئـت  علمی به 
میـزان 0/086 احتمـال تعلـق وی به سـطوح بـاالی تمایل به 
مشـارکت در فعالیت هـای ترویجـی کشـاورزان  کاهـش مـی 
یابـد. بـا کاربـرد ضریب هـای نمایـی برآورد یا نسـبت شـانس 
می تـوان میـزان تاثیـر هریـک از متغیرهـا را بـر سـطح تمایل 
اعضـای هیئـت علمـی بـه مشـارکت در فعالیت هـای ترویجی 
علمـی  هیئـت  اعضـای  خودکنترلـی  متغیـر  کـرد.  ارزیابـی 
بیشـترین تاثیـر را در تبییـن متغیـر سـطح تمایـل آنـان بـه 

مشـارکت در فعالیت هـای ترویجـی داشـت.
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جدول 9- ضریب های برآورد رگرسیونی و ضریب های نمایی متغیرهای مستقل تاثیرگذار برسطح تمایل اعضای هیئت علمی به 
)n=82( مشارکت در فعالیت های ترویجی

خطای برآورد  متغیرها
معنی داریوالدمعیار

نسبت شانس 
)OR(

فاصله اطمینان95%

حد باالحدپایین
آستانه- سطح تمایل هیئت 

)Threshold( علمی
سطح تمایل کم به مشارکت در 

1/6622/5410/4280/5135/2700/036766/627فعالیت های ترویجی(

سطح تمایل متوسط به 
مشارکت در فعالیت های 

ترویجی(
2/7812/5531/1870/27616/1350/1082401/863

موقعیت- متغیرهای مستقل 
)Location(

0/8400/4243/9190/0482/3161/0085/317متغیرهای خودکنترلی
0/6320/2864/9010/0271/8811/0763/294اعتماد به جامعه کشاورزان

0/0860/0394/9280/0260/9180/8500/990-سن
تجربه مشارکت در فعالیت های 

0/2870/2091/8860/1701/3320/8842/006ترویجی 

0/1150/5130/0500/8231/1220/4103/068نگرش به فعالیت های ترویجی 

تابع پیوندی: لوجیت        )1( * معنی داری در سطح 95درصد        ** معنی داری در سطح 99درصد
 بر اساس یافته های تحقیق مدل تجربی پژوهش مطابق شکل 1 ارایه گردید. 

شکل 1: مدل تجربی عوامل موثر بر تمایل اعضاء هیئت علمی به مشارکت در فعالیت های ترویجی کشاورزان و بهره برداران منابع 
طبیعی بر اساس ضریب نسبت بخت ها
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بحث و نتیجه گیری 
بررسـی ویژگی هـای فـردی و حرفـه ای اعضـاء هیئـت 
دانشـکده  علمـی  هیئـت   جامعـه  کـه  داد  نشـان  علمـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی، میانسـال و دارای تجربـه حرفه 
ای خـوب بـوده و نزدیـک بـه نیمـی از آنها در سـازمان های 
اجرایـی دارای سـوابق مطالعاتـی یـا اجرایی بوده انـد. فضای 
سـازمانی نسـبتاً خوبی در سـطح دانشـگاه فراهم بـوده بویژه 
ارتبـاط و همـکاری و مشـارکت خوبـی بیـن اعضـای هیئـت  
علمـی دانشـگاه در سـطح گـروه و حتـی دانشـگاه مشـهود 
اسـت. لـذا اعضـای هیئـت  علمی بـه اثربخشـی فعالیت های 

دانشـگاه اعتمـاد نسـبتاً باالیـی دارند.
خـالء  معتقدنـد  علمـی  هیئـت  اعضـای  اکثریـت 
اسـت  مشـهود  دانشـگاه  سـطح  در  ترویجـی  فعالیت هـای 
و ارتبـاط دوسـویه هـم باعـث بـه روز شـدن سـازمان های 
اجرایـی و کشـاورزان خواهـد شـد و هـم هیئـت علمـی از 
تجربـه و دانش بومی کشـاورزان و کارکنـان اجرایی و عامالن 
ترویـج بهره منـد خواهنـد شـد. آپولـوت )2019( نیـز به این 
نتیجـه رسـید کـه ایجـاد ظرفیـت کشـاورزی در کشـاورزان 
از عوامـل بنیـادی در تقویـت تعامـل جامعـه دانشـگاهی و 

کشـاورزی اسـت. 
بـه اذعـان تقریبـاً تمامی هیئـت علمی دانشـگاه وضعیت 
بـا  ارتبـاط  بـه لحـاظ  موجـود نظـام آموزشـی دانشـگاه ها 
جامعـه، صنعـت و اجـرا نامناسـب بـوده و ایـن نبـود ارتبـاط 
باعـث تئوریک شـدن بیـش از اندازه آموزش های دانشـگاهی 
و کیفیت پایین فارغ التحصیالن شـده اسـت. لـذا تقریباً همه 
پاسـخ گویان اعتقـاد داشـتند کـه بایـد بخشـی از واحدهـای 
درسـی دانشـجویان بـه کار در مـزارع و عرصـه هـای منابـع 
طبیعـی اختصـاص یابـد. ایـن یافتـه کامـاًل بـا نتایـج یزدان 
پنـاه و همـکاران )1398( و محمدی نیا و همـکاران )1396( 

مطابقـت دارد.
در سـازمان های اجرایـی نیـز همیـن دیـدگاه نسـبت به 
فـارغ التحصیالن دانشـگاهی وجود دارد. هنـاره، معاون مدیر 

ترویـج سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان آذربایجـان غربـی، 
)اسـفند 1399( اظهار داشـت:

الزم  عملـی  دانـش  از  دانشـگاهی  التحصیـالن  "فـارغ 
بـرای کار در عرصـه برخـوردار نیسـتند. بـه عنـوان مثـال در 
یـک آزمـون صـدور مجـوز تاسـیس مرکـز سـم فروشـی بـه 
فارغ التحصیـالن از 800 دانـش آموختـه کشـاورزی فقط 26 
نفـر )با احتسـاب نمـره قبولـی 60 درصد نمره آزمـون( نمره 
قبولـی دریافـت کردنـد. به عـالوه علی رغـم الـزام واحدهای 
تولیـدی بـه جـذب کارشـناس فنی در زمـان دریافـت مجوز 
واحـد تولیـدی، مدیـران واحدهـا بـه دلیـل کیفیـت پاییـن 
آنهـا  اسـتخدام  بـه  حاضـر  دانشـگاهی،  التحصیـالن  فـارغ 
نیسـتند. لـذا الزم اسـت سـرفصل دروس کشـاورزی تغییـر 
کنـد و دانشـجویان بـا کار در عرصه های کشـاورزی، در قالب 
دوره هـای عملـی، از نخسـت تا پایان در جریـان فعالیت های 

زراعـی کشـاورزان قـرار گیرند". 
ایـن یافتـه بـا نتایـج پژوهـش آپولـوت )2019( منطبق 
اسـت. وی ادغـام روش هـای تدریس مشـارکتی و اثربخشـی 
الحـاق بـه مزرعـه را از عوامـل بنیـادی در تقویـت تعامـل 
جامعـه دانشـگاهی و کشـاورزی عنـوان نمـود. لذا پیشـنهاد 
می شـود در بازنگـری آینده سـرفصل  رشـته های کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی بخشـی از واحدهـای درسـی بـه فعالیت در 
سـطح مزرعـه و عرصه هـای منابـع طبیعـی و نیـز صنایـع و 
بـه مـدت  یابـد و حداقـل  وابسـته اختصـاص  کارخانجـات 
یـک تـرم کامـل بخشـی از واحدهـای عملـی به صـورت کار 
در مـزارع و حضـور در جوامـع کشـاورزان و سـازمان اجرایی 

شـود.  تعریف 
بـر خـالف نگـرش مثبت هیئـت علمـی بـه فعالیت های 
ترویجـی و لـزوم ایـن فعالیت هـا و اعتمـاد آنها به اثربخشـی 
فعالیت هـای دانشـگاهی، در حـال حاضر انجـام فعالیت های 
ترویجـی جـزء ماموریـت وزارت علـوم نیسـت و هیئت علمی 
الزامـی بـه مشـارکت در فعالیت هـای ترویجـی ندارنـد. بـه 
عـالوه انجام فعالیت هـای ترویجی جزء ارزشـها و هنجارهای 
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حاکم بر سـطح دانشـگاه نیسـت. ناصری، عضـو هیئت علمی 
و معـاون آموزشـی پیشـین دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه 
ارومیـه، )اردیبهشـت، 1399( طـی مصاحبـه اظهار داشـت: 

تـا زمانـی  کـه فعالیت های ترویـج جـزء ماموریت هیئت 
علمـی نباشـد مشـارکت در ترویـج توسـط هیئـت علمـی 

دانشـگاهی را نبایـد انتظـار داشـت.
بـرای  حـل  راه  بنیادی  تریـن  می رسـد  نظـر  بـه  لـذا 
و  جامعـه  سـطح  در  دانشـگاهی  هـای  فعالیـت  اثرگـذاری 
صنعـت الـزام قانونـی وزارت علوم بـه انجام وظایـف ترویجی 
افـزودن وظیفـه ترویـج بـه ماموریت هـای وزارت علـوم،  و 
نیـز  اجرایـی  و سـازمان های  باشـد  فـن آوری  و  تحقیقـات 
بـا ایجـاد سـاختارهای سـازمانی الزم سـازوکارهای مربوطـه 
را بـرای مشـارکت هیئـت علمـی در فعالیت هـای ترویجـی 

فراهـم بیاورنـد.
در حـال حاضـر بهره منـدی از اعضـاء هیئـت  علمـی در 
فعالیت هـای ترویجی جزء هنجارهای حاکم بر سـازمان های 
اجرایـی و حتـی جوامـع کشـاورزان و بهره بـرداران منابـع 
طبیعـی نیسـت. دمـب و واد )2012( نیـز حمایـت جامعـه و 
عوامل سـازمانی مثل رسـالت، اولویت و سیاسـتهای سازمانی 
را در انجـام فعالیـت هـای تعاملـی و ترویجـی هیئـت علمی 
دانشـگاه موثـر می دانـد. علت این امـر را می توان بـه نادیده 
گرفتـن وظایـف ارتباط با دانشـگاه در سـاختار و کارکردهای 
مسـئولین  بعـالوه  دانسـت.  مربـوط  اجرایـی  سـازمان های 
سـازمان های اجرایـی نیـز دلیـل سـطح پاییـن تحصیالت و 
نیـز حاکم نبـودن فضای علمی در سـطح سـازمان ها تمایلی 
فعالیت هـای  در  علمـی  اعضـای هیئـت  کارگیـری  بـه  بـه 
ترویجـی خـود ندارنـد. همینطـور سـنتی و معیشـتی بـودن 
اکثریـت کشـاورزان و بهره بـرداران منابـع طبیعـی همـراه با 
سـطح تحصیـالت پاییـن و مشـکالت اقتصـادی و بازاریابـی 
محصـوالت کشـاورزی آنهـا مانـع از تقاضـای آنهـا بـرای به 
کارگیـری دانـش فنـی اعضـاء هیئـت علمـی می شـود. لذا 
مشـارکت هیئـت علمـی در فعالیت هـای ترویجـی محـدود 

اسـت. پیرمـرادی، مدیـرکل سـابق منابـع طبیعـی و مدیـر 
طـی   )1399 )اسـفند  سـلماس،  جهادکشـاورزی  سـابق 
سـازمان های  تمایـل  نبـود  دالیـل  در خصـوص  مصاحبـه 
اجرایـی و جامعـه کشـاورزان بـه بـه کارگیری هیئـت علمی 

دانشـگاهی اظهار داشـت:
در برقـراری ارتبـاط بـا دانشـگاه نکتـه مهـم اینسـت که 
بـه فعالیت هـای  بـاور  بایـد  ریاسـت سـازمان های اجرایـی 
مشـترک داشـته باشـد کـه در این صـورت شـرایط را فراهم 
خواهنـد کـرد و ارتبـاط برقـرار خواهـد شـد. غالبـاً چـون 
مسـئولین دارای سـطح تحصیـالت پایینتری بوده و آشـنایی 
بـه فعالیـت هـای پژوهشـی ندارنـد لـذا بـه فعالیـت هـای 

پژوهشـی اعتمـاد و بـاور ندارنـد. 
اجرایـی جهـت  در سـازمان های  تحـرک  ایجـاد  بـرای 
بهره منـدی از خدمـات حرفـه ای هیئـت علمـی الزم اسـت 
و  دانشـگاه  مابیـن  سـازمانی  بیـن  همـکاری  تفاهم نامـه 
سـازمان های اجرایـی برای بـه کارگیری اعضـاء هیئت علمی 
عالقمنـد و توانمنـد در فعالیت هـای ترویجـی ایجـاد شـود. 
بررسـی تجارب مشـارکت هیئـت علمـی در فعالیت های 
بهره بـرداران منابـع طبیعـی نشـان  ترویجـی کشـاورزان و 
داد کـه آنهـا عمدتـاً در قالـب بازدیدهـای صـورت گرفتـه از 
عرصه هـای موفـق ترویجی یـا اجرایی، شـرکت در دوره های 
و  رادیویـی  هـای  برنامـه  در  و شـرکت  ترویجـی  آموزشـی 
تلویزیونـی در ایـن فعالیتها شـرکت نموده انـد. در کل ارتباط 
و همـکاری اعضـای هیئـت  علمی بـا کارشناسـان و محققان 
اجرایـی نسـبتاً ضعیـف می باشـد.  موضوعـی سـازمان های 
صدیقـی  و  محمـدزاده   ،)2002( محمـدزاده  و  صدیقـی 
)1381( و احمدونـد و کرمـی )1386( نیز وضعیت ارتباطات 
و پیوندهـا را در نظـام اطالعـات کشـاورزی پاییـن گـزارش 
نمـوده اسـت. ایـن ارتبـاط ضعیـف همـراه بـا اعتمـاد پایین 
آنهـا به سـازمان های اجرایـی و تعاونی هـا و بخش خصوصی 
وابسـته بـه آنهـا همراه اسـت. هر چنـد اعتماد هیئـت علمی 
بـه کشـاورزان و بهره بـرداران منابـع طبیعـی در حـد نسـبتاً 
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اسـت. خوبی 
اعضـای  کل  در  کـه  داد  نشـان  پژوهـش  یافته هـای 
هیئـت علمی نسـبت بـه مشـارکت در فعالیت هـای ترویجی 
کشـاورزان و بهره بـرداران منابـع طبیعـی تمایـل متوسـط 
نشـان می دهنـد. هـر چنـد اکثریـت اعضـاء هیئـت علمـی 
معتقدنـد که بخشـی از موظفی آنها بـه فعالیت های ترویجی 
اختصـاص یابـد اما به طـور میانگین فقـط حاضرند 14درصد 
بـه فعالیت هـای ترویجـی اختصـاص  را  از موظفـی  خـود 
دهنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه دمـب و واد )2012(  طـی 
پژوهشـی در ایـاالت متحـده آمریـکا بـه ایـن نتیجـه رسـید 
کـه اعضـاء هیئـت علمـی حـدود 50درصـد موظفـی خـود 
را بـه وظایـف ترویجـی )در زمینـه بـرون رسـانی، تعاملـی و 
خدمـات عمومـی( اختصـاص می دهنـد و وظایـف پژوهشـی 
و آموزشـی بـه ترتیـب در رتبه هـای بعـد از آن قـرار دارد. 
لـذا بـرای تقویـت تمایـل اعضای هیئـت علمی به مشـارکت 
در فعالیت هـای ترویجـی پیشـنهاد می گردد ایـن فعالیت ها 
جـزء شـاخص های ترفیع و ارتقـاء هیئت علمی قـرار گیرد و 
بخشـی از موظفی آموزشـی هیئـت علمی از ایـن راه تکمیل 
شـود. بـه ویـژه بـا توجـه بـه اینکـه تکمیـل موظفـی هیئت 
علمـی کشـاورزی و منابـع طبیعی بـه دلیل کاهش دانشـجو 

بـا مشـکل مواجه شـده اسـت.
بررسـی شـاخصهای تمایـل بـه مشـارکت فعالیت هـای 
بهره بـرداران منابـع طبیعـی نشـان  ترویجـی کشـاورزان و 
داد کـه اعضـاء هیئـت  علمـی نسـبت بـه مشـاوره فنـی چه 
از راه حضـوری و اسـتقرار در مراکـز ترویجـی، و چـه از راه 
شـبکه های مجـازی و اپلیکیشـن های آموزشـی تمایل کمی 
نشـان می دهنـد. همینطـور بـه آموزشـهای انبوهـی چـون 
و  تلویزیونـی  و  رادیویـی  آموزشـی  برنامه هـای  در  شـرکت 
تهیـه نشـریات ترویجی کمتـر عالقمندند بالعکس نسـبت به 
آموزش هـای گروهـی مثـل بازدیـد از عرصه هـای ترویجـی، 
تدریـس در دوره هـای ترویجی، آموزش کشـاورزان پیشـرو و 
آمـوزش رهیافت های مشـارکتی چون مـدارس مزرعه ای15 
تمایـل نسـبتاً بیشـتری نشـان می دهنـد. این امر مـی تواند 

و  دانشـگاه ها  در  کالسـی  آموزش هـای  بـودن  غالـب  بـه 
اسـتفاده غالـب آنها از شـیوه سـخنرانی در کالس های درس 

باشـد.  مربوط 
طبـق نتایـج تحلیل رگرسـیونی یکـی از عوامـل موثر در 
سـطوح مختلـف تمایـل اعضـاء هیئـت  علمـی به مشـارکت 
در فعالیت هـای ترویجـی کشـاورزان و عرصـه هـای منابـع 
طبیعـی، میـزان اعتمـاد آنهـا بـه جامعـه کشـاورزان و نیـز 
سـازمان-های اجرایـی هسـت. اشـرف فائـوزی و همـکاران 
)2019( نیـز اعتمـاد را بـه عنـوان یکی از عوامـل پیش بینی 
کننـده رفتـار تسـهیم و ترویـج دانـش جامعـه دانشـگاهی 
مسـلمان مـی دانـد. ریچـاردز )2014( نیـز بـه ایـن نتیجـه 
رسـید کـه تسـهیم دانـش تحـت تاثیـر عوامـل مختلفـی از 

اعتماد اسـت.  جملـه 
مشـارکت  میـزان  و  کنترلـی  خـود  متغیرهـای  سـطح 
دیگـر  از  ترویجـی  فعالیت هـای  در  علمـی  هیئـت  اعضـاء 
عوامـل تبییـن کننـده سـطوح مختلـف تمایل اعضـاء هیئت  
علمـی بـه مشـارکت در فعالیت هـای ترویجـی کشـاورزان و 
عرصـه هـای منابع طبیعـی می باشـد. یعنی هرچقـدر اعضاء 
هیئـت  علمـی در این زمینه سـابقه مشـارکت باالیی داشـته 
باشـد یا احسـاس دیـن نموده و بـا اصول اخالقی، شـخصیت 
و ویژگیهـای ذاتـی آنهـا سـازگار باشـد احتمـال تعلـق عضو 
هیئـت  علمـی بـه سـطح باالتـر تمایـل بیشـتر اسـت. دمب 
و واد )2012( در پژوهـش خـود بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه 
عوامل فردی از جمله ارزشـهای شـخصی و انگیزشی و سابقه 
در دانشـگاه در فعالیـت هـای بـرون رسـانی و تعاملـی اعضاء 
هیئـت  دانشـگاه موثـر اسـت. ریچـاردز )2014( نیـز به این 
نتیجـه رسـید کـه تسـهیم دانـش فراینـدی پویاسـت که در 
تحـت تاثیـر عوامـل مختلفی از جملـه انگیزه ها، احساسـات، 

اعتمـاد و خصیصه هـای افـراد اسـت.  
یکـی دیگـر از متغیرهـای تاثیرگـذار در سـطوح مختلف 
تمایـل اعضـاء هیئـت علمـی سـن آنهـا می باشـد و اعضـاء 
هیئـت  علمی جوانتر به فعالیت هـای ترویجی عالقمندترند. 
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دلیـل ایـن امـر مـی توانـد بـه داشـتن انگیزه هـای بـاالی 
آنهـا در اوایـل دوره خدمتـی باشـد  در تحقیقـی صدیقـی و 
محمـدزاده )2002( نیـز به این نتیجه رسـیدند که کارکنان 
ترویـج بـا سـن پایین تـر تمایـل بیشـتری بـه مشـارکت بـا 
کشـاورزان از خـود نشـان می دهنـد. لـذا بـا توجـه بـه ایـن 
کـه هیئـت علمـی جـوان در مراحـل اولیـه ترفیـع و ارتقـاء 
خـود هسـتند مـی تـوان بـا تعریـف وظایـف ترویجـی بـه 
عنـوان شـاخص های ارتقاء از پتانسـیل ایـن هیئت علمی در 
فعالیت هـای ترویجـی برای کشـاورزان و بهره بـرداران منابع 

طبیعـی بیشـتر بهره مند شـد.
داشـتن نگـرش مثبـت به فعالیت هـای ترویجـی و تجربه 
بـا  فعالیت هـای ترویجـی دارای رابطـه مثبـت معنـی داری 
تمایـل هیئـت علمـی بـه مشـارکت در فعالیت هـای ترویجی 
می باشـد. لـذا مشـارکت در فعالیت هـای ترویجـی بـه ویـژه 
رهیافت هـای مشـارکتی همچـون مـدارس مزرعـه ای باعـث 
بهبـود نگـرش اعضـاء هیئـت علمـی به کشـاورزان می شـود. 
بـه کارگیـری ایـن رهیافت هـا با توجـه به پایین بودن سـطح 
اعتمـاد و همکاری متقابـل میان کارشناسـان اجرایی و اعضاء 
هیئـت  علمی منجر به ایجـاد اعتماد متقابل، تقویت همکاری 
و یادگیـری دوسـویه مابین اعضـاء هیئت علمی، کارشناسـان 
اجـرا و کشـاورزان و بهره بـرداران منابع طبیعی در یک محیط 
واقعـی یادگیری یعنی در سـطح مزرعه خواهد شد)قاسـمی و 
همکاران، 1400 و شـعبانعلی فمـی، 1391(. زمانی )1379(، 
محمـدزاده و صدیقی )1381(، نـوری و همکاران )1394( نیز 

نتیجه مشـابهی را گـزارش نمودند.
تمایـل  بـرای  کـه  دیگـری  مختلفـی  دالیـل  از جملـه 
ضعیـف برخـی از هیئـت علمـی بـه فعالیت هـای ترویجـی 
از رشـته ها کـه  تناسـب رشـته )برخـی  نبـود  وجـود دارد 
ماهیـت آزمایشـگاهی و کارگاهـی دارد( و نیـز ویژگی هـای 
شـخصیتی و روحیـه برخـی از هیئـت علمی بـا فعالیت های 
ترویجـی اسـت.  بـر ایـن اسـاس پیشـنهاد می شـود انجـام 
وظایـف ترویجی به صـورت اختیاری به اعضـاء هیئت  علمی 

واگذار شـود تا متناسـب بـا عالقمندی خـود در فعالیت های 
نمایند.  ترویجـی مشـارکت 

نبـود انگیزه هـای مـادی و معنـوی نیـز یکـی دیگـر از 
موانع مشـارکت هیئـت علمی در فعالیت های ترویجی اسـت. 
همانطـور کـه نتایـج نشـان داد اولیـن انتظـار هیئـت علمـی 
انجـام فعالیت هـای ترویجـی دریافـت حق الزحمـه و یـا  از 
انجـام ایـن فعالیتهـا به صورت بخش خصوصی اسـت. سـپس 
لحـاظ فعالیت هـای ترویجی در شـاخص های ترفیـع و ارتقاء 
و دسـت آخـر اختصـاص بخشـی از موظفـی بـه فعالیت های 
ترویجـی اسـت. با توجـه بـه اینکه الزمـه انجـام فعالیت های 
ترویجـی برقـراری ارتباط با جامعه کشـاورزان و سـازمان های 
اجرایـی مـی باشـد کـه مشـکالت اجرایـی خـاص خـود را 
دارد، بـر ایـن اسـاس الزم اسـت در قبـال انجـام فعالیت های 
ترویجـی متناسـب بـا نـوع و میـزان فعالیـت، حق الزحمـه 
چنیـن فعالیت هایـی لحـاظ شـود. ضمنـاً سـازوکارهای الزم 
بـرای محاسـبه فعالیت هـای ترویجـی در شـاخصهای ترفیـع 
و ارتقـاء تعریـف شـود و بخشـی از امتیـازات هیئـت علمی از 
ایـن راه کسـب گـردد. در ایـن راسـتا بـه ارایـه آموزش هـای 
ترویجـی و مشـاوره فنـی از راه اسـتقرار دوره ای در مراکـز 
ترویجـی می تـوان امتیازات ویژه ای قائل شـد. ضمناً بخشـی 
از حضـور فیزیکـی هیئـت علمـی در دانشـگاه می توانـد در 
سـازمان های  هماهنگـی  بـا  ترویجـی  ماموریت هـای  قالـب 
بـه  پاسـخ گویان  از  برخـی  شـود.  انجـام  مربوطـه  اجرایـی 
حضـور در سـطح مراکـز ترویجـی کمتـر عالقمندنـد، بـرای 
ایـن هیئـت علمی می تـوان از پتانسـیل شـبکه های مجازی 
ترویجـی  آموزشـهای  ارایـه  در  اپلیکیشـن های تخصصـی  و 
اسـتفاده کـرد. بویـژه اینکـه حـدود 30درصـد کشـاورزان و 
و  متوسـط  کشـاورزان  جـزء  طبیعـی،  منابـع  بهره بـرداران 
بـزرگ بـوده و امـکان ارایـه آمـوزش و مشـاوره فنـی وجـود 
دارد. همینطـور، در حـال حاضر برگزاری دوره های آموزشـی 
ترویجی در شـبکه ایترنتی رسـانه آموزش کشـاورزی )شاک( 
در حـال اجراسـت مـی تـوان بـا هماهنگـی الزم بـا معاونـت 
ترویـج وزارت جهادکشـاورزی از پتانسـیل اعضاء هیئت علمی 

در ایـن زمینـه اسـتفاده کرد. 
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پی نوشت ها
1 - James S tuart

2- Smith-Lever Act

3 – Land Grant College

4- "learning, Discovery, and Engagement"

5 - Agricultural Knowledge and Information Sys tems (AKIS)

6- Agriculture 4

7 - Digital agriculture

8- Smart farming

9 - University Outreach

10- Makerere

11- Average Variance Extracted

12- Composite Reliability

13- Ordinal Theta

14- Ordinal Logis tic Regression (OLR)

15- Farmer Field School (FFS)
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Abs tract

One of the problems of universities in Iran is the lack of participation of faculty members in extension 

activities. The purpose was to inves tigate factors affecting the intention of Agricultural and Natural Resources 

Colleges’ Faculties (ANRCF) toward participation in Extension Services (ES). This research was taken from both 

quantitative and qualitative paradigms and a survey conducted from March 2020 to March 2021. The s tatis tical 

population was 110 ANRCF of Urmia University. 82 people were selected as sample. The research tool were 

interview and ques tionnaire. The ques tionaire was designed based on theory of planned behavior. The validity 

of the ques tionnaire was confirmed by 5 faculty members at Urmia University and its convergent validity was 

confirmed using AVE (0.52-0.73). The reliability of the ques tionnaire was calculated with the ordinal theta (0.71-

0.90) and CR (0.81-0.95). Ordinal logis tic regression results showed that: The intention of faculties to participate 

in ES is moderate influenced by three factors: age, trus t to the farmers community, and behavioral control 

variables. To s trengthen the participation of faculties to ES, some sugges tions include: adding the extension 

task into the mission of the Minis try of Science; Signing a contract between the universities and the agricultural 

organization; Considering the material and spiritual motives; participating faculties in participatory approaches, 

online agricultural education, radio and television programs, and providing content for extension media. 

Index terms: University’s Extension; Theory of Planned Behavior; and Agricultural and Natural Resources 

Faculty Members
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