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انگیـزه ی کشـاورزان و دامـداران همـکار طـرح هـای تسـریع انتقـال یافته های
تحقیقـات کشـاورزی اسـتان فـارس بـرای به کارگیـری فنـاوری های پیشـنهادی
پوریا عطائی ،1ناصر زمانی میاندشتی
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 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
 -2استادیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

یکـی از دیـدگاه هایـی کـه امـروزه در بخش کشـاورزی مطرح اسـت بـه کارگیری و یا بـی توجهی در بـه کارگیری پیشـنهادهای

ارایـه شـده از سـوی کارشناسـان توسـط کشـاورزان اسـت .هزینـه ،زمـان و نیروی انسـانی بسـیار زیادی صـرف تولید یـک یافته
پژوهشـی و ترویـج آن مـی شـود .امـا در صورتـی کـه کشـاورزان ایـن رهنمودهـا را مورد اسـتفاده قـرار ندهند همه ی تلاش ها و

هزینـه هـای صرف شـده بـی نتیجه خواهد ماند .لذا ،شـناخت نیازها و انگیزه های کشـاورزان و دامداران در ایـن زمینه ضروری
اسـت .بـر همیـن پایـه هـدف اصلـی ایـن پژوهـش بررسـی و تبییـن انگیـزه کشـاورزان و دامـداران همـکار در طـرح های تسـریع

انتقـال یافتـه هـای تحقیقاتـی اسـتان فـارس نسـبت بـه بـه کارگیـری فناوری هـای پیشـنهاد شـده در این طـرح ها بـود .جامعه

آمـاری ایـن بررسـی  143تـن از کشـاورزان و دامداران بودند که دسـت کـم در یکی از طرح های تسـریع انتقال یافته های اسـتان
فـارس شـرکت نمـوده انـد کـه  120تـن از آن هـا بـه روش نمونـه گیـری طبقـه بنـدی تصادفـی بـرای این تحقیـق گزینش شـدند.
ابـزار مـورد اسـتفاده بـرای گـردآوری داده هـا پرسشـنامه بود که روایی شـکلی آن بـا نظرسـنجی از متخصصین تایید شـد و برای

بررسـی پایایـی آن نیـز آزمـون راهنمـا اجرا شـد کـه آلفـا کرونبـاخ آن  α= 0/77بود .نتایج نشـان دادند کـه انگیزه های کشـاورزان

را مـی تـوان در چهـار سـطح زیسـتی ،هویتـی ،کامرانـی و آرمانـی قـرار گیرنـد .هم چنین ،مشـخص شـد بیـش تریـن انگیزه ای
کـه باعـث بـه کارگیـری فنـاوری های پیشـنهادی توسـط کشـاورزان و دامداران می شـود ،انگیزه زیسـتی اسـت .دیگـر انگیزه ها

شـامل هویتـی ،کامرانـی و آرمانـی بـه ترتیـب در رتبه هـای بعدی جـای گرفتند.

کلید واژهها :رویه های انگیزشی ،بکارگیری یادگیری ،انگیزش کشاورزان ،انتقال یافته های تحقیقاتی.

نویسندهی مسئول :پوریا عطائی

رایانامهataeip@yahoo.com :

دریافت 1392/11/24 :؛ پذیرش1393/4/4 :
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مقدمه

ضمـن بهبـود مدیریت کشـتزار ،بهـره وری و افزایـش میانگین

افزایـش گسـترده آمـوزش دسـت انـدرکاران و بهـره بـرداران

عملکـرد محصول کشـاورزی در جهـت پایداری و اسـتمرار آن

موجـود و بـه کارگیـری رهیافـت هـا و شـیوه هـای نویـن

انگیـزه ،نیـروی توانمنـدی بـرای هدایـت رفتار بشـر اسـت

واحدهـای بهـره بـرداری کشـاورزی بـا بهینـه سـازی روش هـای
ترویجـی صـورت میگیـرد که همگـی بـرای انتقـال یافته های

تحقیقاتـی و کاربـردی میباشـند و ایـن خـود رویکـرد جدیـد
معاونـت ترویـج و نظـام بهـره بـرداری می باشـد .به طـوری که

آمـوزش و به سـازی دانـش منابع انسـانی در بخش کشـاورزی
یکـی از وظیفـه های پرهیزناپذیر نظام ترویج کشـاورزی اسـت

(رسـتمی و علـی آبـادی.)1392 ،

در واحدهـای بهـره برداری اقدام شـود.

و تنـوع انگیـزه هـا در انسـان منجـر بـه تنـوع نیـاز در او شـده و
وی را وادار بـه تلاش بیشـتر بـرای رفـع این نیازها کرده اسـت

و ایـن امـر بـه حدی در زندگی و سـعادت انسـان مؤثر اسـت که
انسـان را موجـودی با مجموعـه ای از نیازها تعریـف کرده اند.
در فلسـفه ی عمـل گرایـی ،فـرد بـاور دارد که دانـش در تجربه

ریشـه دارد و در سـطح آمـوزش ،فـرد هنگامـی خـوب یـاد

آمـوزش هـای ترویجـی دارای اثرگـذاری هـای بسـیار

مـی گیـرد کـه بـا مـواردی کـه بـه او ارایـه شـده اسـت ،تعامـل

نگـرش و رفتارهـای مخاطبـان تأثیرگذار باشـد .آمـوزش های

اگرچـه یـک انگیزه بـرای انجـام کارهـای داوطلبانـه ممکن

گسـترده ای اسـت و در زمینـه هـای مختلـف مـی توانـد بـر
ترویجـی از جملـه آمـوزش هـای غیـر رسـمی اسـت کـه اغلـب

رو بـه سـوی جمعیـت روسـتایی دارد .ایـن جریـان آموزشـی

راهنمایـی هـا و آمـوزه هـای جدیـد را بـه روسـتاییان ارایـه
مـی دهـد تـا به آنـان کمک کند که مشـکالت خـود را حل کنند
(شـهابی و همـکاران بـه نقـل از اوکلـی و گارفـورث.)1391 ،

یابـد (اسـداله پـور و همـکاران.)1392 ،

اسـت غالـب باشـد ولـی اغلـب چنـد انگیـزه بـه طـور هـم زمان

روی فـرد تأثیـر مـی گذارنـد (عزیـزی خالخیلـی .)1386 ،در
بخـش کشـاورزی و روسـتایی ،گـروه هـدف و اربـاب رجـوع،

کشـاورزان مـی باشـند .کشـاورزان بـا فراگیری مطالـب نظری
و عملـی بـه دنبـال حـل مسـایل و نارسـایی هـای خـود در

بـه بیـان دیگـر ،آمـوزش هـای ترویجـی از انـواع

کشـتزار هسـتند .امـا در صورتـی کـه موضـوع هـای فـرا گرفتـه

مدرسـه اسـت ،بـه صورتـی کـه کشـاورزان تحصیـل نکـرده

و نارسـایی هـای آنـان نیـز برطـرف نخواهـد شـد .امـروزه

آمـوزش هـای کاربـردی فرضیـه هـای تولیـد در خـارج از
بتواننـد روش هـا و فنـاوری های نویـن را بـرای افزایش میزان
بـازده محصـوالت خـود بـه راحتـی بـه کار برنـد (دهقانـی،

 .)1390بهبـود کمـی و کیفـی محصـوالت کشـاورزی نیازمنـد
وجـود و بـه کارگیـری یافتـه هـای تحقیقاتـی سـازگار و دانـش

بومـی و تجربـه هـای برتـر در واحدهای بهـره برداری می باشـد.
در فرآینـد انتقـال دانـش فنـی ،شـتاب و آسـانی انتقـال،
گسـتردگی سـطح هـا و شـمار بهـره بـرداران تحـت پوشـش،

تثبیـت نتایـج و اثربخشـی آنهـا و هـم چنیـن رعایـت اصـول
پایـدار کشـاورزی ،از عامـل هـای مهـم طـرح هـا و برنامه های

شـده توسـط آنـان در عمل اسـتفاده نشـود ،در نتیجه مسـایل
کشـاورزان بـا انگیـزه هـای متفاوتـی اقـدام بـه بـه کارگیـری

فنـاوری هـای پیشـنهادی مـی کننـد.

در عیـن حـال ،بـه کارگیـری فنـاوری هـای پیشـنهادی

فرآینـدی را بـرای کشـاورزان بـه دنبـال خواهـد داشـت کـه در
طـول اجـرای آن ممکـن اسـت هزینـه و وقـت زیـادی صـرف

شـود .انگیـزه ها علاوه بر اینکه ممکن اسـت تأثیر مسـتقیمی
بـر عملکـرد و کارایـی کشـاورزان داشـته باشـد ،مـی توانـد

موفقیـت اجـرای طـرح هـا و توصیـه هـای ارایـه شـده و هـم

چنیـن ،تـا حـدودی تأثیرگـذاری بر تولیـد را پیش بینـی کرده

ترویجـی در زمینـه افزایـش بهـره وری و توسـعه کشـاورزی

و معیـاری بـرای سیاسـت-گذاری در بخـش کشـاورزی باشـد.

پیشـنهادهایی که از سـوی کارشناسـان به کشـاورزان ارایه

بـه فعالیـت های خود مـی پردازنـد و توصیه های کارشناسـان

مـی باشـد (نـوروزی و همـکاران.)1385 ،

مـی شـود با محوریـت محصول هـای راهبردی و مزیت نسـبی
و منطقه ای ،بازاریابی و اشـتغال زایی و ایجاد انگیزه و باور در
بهـره بـرداران برای دسـت یابی بـه افزایش تولید گام برداشـته
مـی شـود تا بـا همکاری بخـش های ترویـج ،تحقیقـات و اجرا

بدیهـی اسـت کشـاورزانی کـه بـا هـدف و انگیزه مشـخص تری

را بـه کار مـی برنـد ،بـا عملکـرد و پیشـرفت باالتـری روبـه رو
می شـوند.

بـا توجـه بـه اهمیـت مبحـث انگیـزه و قابـل تغییـر بـودن و

تأثیـری کـه بسـیاری از عامل هـای درونـی و بیرونی بـر انگیزه
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فـرد دارد ،در ایـن پژوهـش بـه بررسـی سـطح هـای انگیزشـی

برانگیختـه شـدن را وجـود نیازهایـی مـی دانـد که انسـان را از

تحقیقاتـی اسـتان فارس نسـبت به بـه کارگیری فنـاوری های

محیطـی را نیـز در تقویت یا تضعیف سـایق ها مؤثر می شـمارد

کشـاورزان همـکار در طـرح هـای تسـریع انتقـال یافتـه هـای

پیشـنهادی پرداخته شـده اسـت.

درون ،متمایـل بـه تلاش در راه ارضـای آنهـا کـرده و شـرایط
(زمانـی.)1370 ،

انگیزه ها با توجه به ماهیت آنها در سه مرحله قابل بررسی

آبراهـام مازلـو نیازهای انسـان را به صورت سلسـله مراتبی

حفظ و استمرار انگیزه (زمانی .)1370 ،انگیزه از لحاظ

تقسـیم شـده انـد :نیازهـای کمبود یا کاسـتی و نیازهای رشـد

هستند :مرحله ایجاد انگیزه ،مرحله هدایت انگیزه و مرحله
تأثیرش در رفتار به هدفی متوجه رفتار است ،به عبارت دیگر
انگیزه ،چرایی رفتار و رفتارها نیز هدف گرا هستند .افزون بر
آن هدف ها خارج از افراد قرار دارند .انگیزه نیروی محرك فرد

در حركت به سوی هدف می باشد .هر كاری بدون انگیزه به

سرانجام نخواهد رسید (مقیمی.)1377 ،

طبقـه بنـدی کـرده اسـت .نیازهـا در آغـاز بـه دو شـکل کلـی
یـا بالندگـی .مازلـو نیازهـای دسـته اول را نیازهـای اساسـی و

نیازهـای دسـته دوم را فرانیازهـا نیـز نـام گـذاری کـرده اسـت

(سـیف .)1384 ،هـم چنین ،وطن خواه و همـکاران (،)1391
عطایـی و همـکاران ( ،)1392و زمانی ( ،)1389نیز انگیزه را بر

پایـه نظریـه سـایقها ،به چهـار گروه انگیـزه زیسـتی ،هویتی،

عامـل هـای انگیزشـی عامـل هایـی هسـتند ،کـه بـر

کامرانـی و آرمانی تقسـیم بنـدی کرده اند .نومـی ( ،)1391نیز

و مهـارت هـای جدیـد بـرای بهبـود عملکـرد ،تأثیـر دارنـد.

کنـار رود ارس را در چهـار سـطح زیسـتی ،هویتـی ،کامرانـی

روی توانایـی فراگیـر و برانگیختـن او بـرای کاربـرد دانـش

انگیـزش کشـاورزان بـرای مشـارکت در طـرح هـای آبرسـانی

انگیـزه فـردی بـرای یادگیـری یـک عنصـر مهـم در فرآینـد بـه

و آرمانـی مـورد بررسـی قـرار داد و نتایـج نشـان داده اسـت که

پذیرفتهانـد ،کـه بـه کارگیـری یادگیـری تنهـا هنگامـی رخ

و زیسـتی کمترین انگیزه برای مشـارکت در طرح های آبرسـانی

کارگیـری یادگیـری اسـت (اسـکات .)2010 ،امـروزه بسـیاری

مـی دهـد کـه فراگیـر توانایـی و انگیـزه بـه دسـت آوردن و بـه
کارگیـری مهـارت هـای جدیـد را داشـته باشـد (نئـو.)1986 ،
هـم چنیـن ،انگیزه بـرای یادگیـری هنگامی افزایـش می یابد

کـه افـراد مـی تواننـد؛ سـودمندی هـای کاربـرد دانـش بـرای

دیگـران را مشـاهده کننـد (بویتـل و همـکاران.)2009 ،

یادگیـری و انگیـزش مـی بایسـت بـا هـم بـه طـور مؤثـر بـرای
ایجـاد عملکـرد عمـل کننـد (کالرک و همـکاران.)1993 ،

انگیـزه هـای آرمانـی و کامرانی بیشـترین و انگیزه های هویتی

بوده اسـت.

انگیـزه فراگیـران بـرای بـه کارگیـری یادگیری و اسـتفاده از

آمـوزش ،بـرای اثربخشـی آموزش بسـیار مهم اسـت (بالدوین
و همـکاران1988 ،؛ فـورد و همـکاران1992 ،؛ رویـی1997 ،؛

خازانـه .)2004 ،انگیـزه بـرای بـه کارگیـری یادگیـری بـه ایـن
صـورت تعریـف شـده اسـت :ارزش هایـی کـه یـک فـرد بـرای

آمـوزش قائـل می شـود و اینکه چقـدر یک فرد تـوان و گرایش

انگیـزه ای کـه بـرای یادگیـری انسـان نقـش اساسـی دارد،

دارد تـا دانـش و مهـارت هـای جدید فـرا گرفتـه را در کارش به

از گرایـش هـا ،نیازهـا ،آرزوهـا و هـدف هـا باشـد .جـدا کـردن

هـم چنیـن ،پافشـاری ،شـدت و هدایـت تلاش بـرای

معلـول عامـل هـای درونی پیچیده ای اسـت که شـاید ترکیبی
ایـن عامـل هـا از یکدیگـر غیـر ممکـن بـوده و بررسـی آنهـا بـه

صـورت جداگانـه بـرای درک بهتر مفهـوم انگیزه دشـوار به نظر
مـی رسـد (ابراهیـم-زاده.)1382 ،

کار بـرد (هوزینسـکی و همـکاران.)2001 ،

اسـتفاده از مهـارت هـا و دانـش فـرا گرفته شـده در یک محیط

کاری را انگیـزه بـه کارگیـری یادگیـری مـی گوینـد (اسـکات،
 .)2010در تعریفـی دیگـر انگیـزه بـرای بـه کارگیـری یادگیری

بـر پایـه دیدگاههـای مختلـف در رابطـه بـا انگیـزش،

بـه وسـیله حـد و انـدازه ای کـه افـراد انگیـزه دارنـد تـا مـوارد

کردهانـد کـه هریـک از ایـن نظریههـا ،جنبـه یـا جنبههایـی از

شـود .بنابرایـن برنامـه ریـزی مـی کننـد تـا مهـارت هـا و

محققـان نظریههـای مختلفـی را در رابطـه بـا انگیـزش مطرح
ابعـاد شـخصیتی انسـان را مـورد بررسـی قـرار داده انـد .یکـی

از نظریـه هـای مهمـی کـه در مرحلـه ایجـاد انگیـزه مطـرح
مـی باشـد ،نظریـه سـایقها اسـت کـه پایـه تحریـک پذیـری و
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یادگرفتـه شـده را در کار خـود بـه کار برنـد ،انـدازه گیـری مـی

دانـش هـای جدیـدی کـه بـه آنـان کمـک خواهـد کـرد تـا در

کار مؤثرتـر باشـد ،بـه کار برنـد (هولتـون و همـکاران.)2007 ،
انگیـزه بـرای بـه کارگیری یادگیـری هنگامی روی مـی دهد که
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فراگیـر گرایـش داشـته باشـد تا آنچه کـه فرا گرفتـه را در کارش

ارتبـاط مروجـان با کشـاورزان و منابـع اطالعاتی آنـان بر روی

حمایـت شـود (یمیـل و همـکاران .)2001 ،کلـر ( ،)1999در

آموزشـی تأثیـر دارد (اوبانیـی و همـکاران .)2014 ،یافتههای

بـه کار بـرد و اینکـه ایـن گرایـش بـا بـاور بـه توانایـی هـای فـرد

تحقیقـات خـود ایـن نکتـه را یافـت کـه انگیـزش ،قابلیـت و

فرصـت سـه عامـل تأثیرگـذار عمومـی در عملکـرد هسـتند .او
اظهـار مـی دارد که انگیـزه دارای چهـار مؤلفه توجـه ،ارتباط،

اطمینـان و رضایـت اسـت.

فراگیران با سـطح هـای مختلفی از انگیزه محیط آموزشـی

را بـرای بـه کارگیـری یادگیـری در محیـط کار ،تـرک مـی کنند

(هولتـون .)1996 ،هنگامـی کـه فراگیـر انتظـار دارد ،آمـوزش

سـطح های انگیزشـی کشـاورزان بـرای شـرکت در برنامه های
تحقیـق عزیـزی خالخیلـی و همـکاران ( ،)1388نیـز نشـان
داد كـه از بیـن پنـج نـوع عامـل هـای انگیزشـی (معاملهگـری،

شـهرت طلبـی ،وظیفهگرایـی ،رشـد شـخصی و اجتماعـی
بـودن) ،انگیـزه معاملهگـری بیشـترین تأثیـر را روی انگیـزش

كشـاورزان بـرای مشـاركت در مدیریـت داشـته اسـت.

در بررسی دیگری که به ارزیابی ویژگیهای فردی

و خانوادگی زنان روستایی بر انگیزه مشارکت آنان در

بـر حرفـه و کارش و یـا انجـام آن تأثیـر دارد ،او برانگیختـه

فعالیتهای کشاورزی پرداخته بود ،نتایج نشان داد که رابطه

شـده اسـت کـه فراگیرانـی که سـطح باالیـی از انگیـزش دارند،

کشاورزی و متغیرهای شمار اعضای خانوار ،شمار فرزندان،

مـی شـود (کالرک و همـکاران .)1993 ،در پژوهشـی اثبـات

از فراگیرانـی کـه سـطح انگیـزش آنـان پایینتر اسـت ،میزان و

شـتاب یادگیـری باالتـری دارند (متیـو و زاجـاک.)1990 ،

پژوهشـی دیگـر تأکیـد کـرده اسـت کـه محدودیتهـای

موقعیتـی در محیـط کار ،تأثیـر منفـی روی انگیـزه آموزشـی

فراگیـران دارد (متیـو و همـکاران .)1992 ،هـم چنیـن،

تحقیقـی در مـورد بـه کارگیـری یادگیـری روی دانـش

آموختـگان  MBAمشـخص کـرده اسـت کـه تشـویق و پاداش
بـرای به کارگیـری ،انگیزه فراگیـران را برای یادگیـری افزایش

میدهـد (چنـگ.)2000 ،

مثبت و معنیداری بین انگیزه مشارکت در فعالیتهای
استفاده از منابع اطالعاتی و میزان استفاده از فناوریهای

کشاورزی وجود دارد (میر ترابی و همکاران .)1391 ،نومی
( ،)1391انگیزه مشارکت را یکی از عامل های تأثیرگذار بر

رضایت کشاورزان از طرح های آبرسانی دانسته است.
روش شناسی

جامعه ی آماری مورد بررسی در این پیمایش ،همه ی

 143تن کشاورزان و دامدارانی بودند که دست کم در یکی

از طرح های تسریع انتقال یافته های استان فارس شرکت

پترسـون و همـکاران ( ،)2012بـه بررسـی سـه نـوع انگیـزه

نموده اند .شمار طرح های اجرا شده در استان ،در قالب

محصـوالت ارگانیـک در بیـن کشـاورزان پرداختنـد و نتیجـه

نمونه تحقیق از جدول کرجسی و مورگان ( )1970استفاده

افزایـش سـود و درآمـد ،حفاظـت محیط زیسـت و اسـتفاده از

گرفتنـد کـه بیشـترین انگیـزه کشـاورزان از کشـت محصـوالت

ارگانیـک ،افزایـش سـود و بـازده اقتصـادی بـوده اسـت.
پژوهشـی دیگـر نشـان داده اسـت کـه انگیـزه کشـاورزان از

مشـارکت مالـی در طـرح هـای تحقیقاتـی ،تأمیـن نیازهـای
اساسـی ،انگیـزه یادگیـری و پیشـرفت بـوده اسـت (ممونـی و

اسـتریفیلر .)2010 ،نتایـج بررسـی توسـل ( ،)1382بـر روی
انگیـزش گنـدمکاران بـرای شـرکت در فعالیتهـای ترویجـی

طـرح محـوری گنـدم نشـان داد کـه سـن ،نگـرش گنـدمکاران
نسـبت بـه فعالیتهـای ترویجی و نگـرش گنـدمکاران به مروج
بیشـترین تأثیـر را بـر انگیـزش گنـدمکاران بـرای شـرکت در

فعالیتهـای ترویجـی طـرح محـوری گنـدم دارد .هـم چنین،
پژوهشـی دیگر نشـان داده اسـت که سـطح آگاهی کشـاورزان،

تسریع انتقال یافته ها ،شش طرح بود .برای تعیین حجم
شد و حجم نمونه  103نفر برآورد شد که برای افزایش اعتبار
دادهها حجم نمونه به  120نفر افزایش یافت (جدول .)1روش
نمونهگیری در این تحقیق ،نمونهگیری طبقه بندی تصادفی

بود .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد.

پرسشنامه مورد نظر از دو بخش تشکیل شده بود که یک

بخش آن مربوط به عامل های انگیزشی و یک بخش دیگر آن
ویژگی های فردی کشاورزان همکار را شامل می شد که برای

سطح های انگیزش طیف پنج گزینه ای لیکرت (بسیار مخالف،

مخالف ،نظری ندارم ،موافق و بسیار موافق) در نظر گرفته شد.
داده پردازی و برآوردهای پژوهش نیز با نرم افزار  ،SPSSنسخه

 18انجام پذیرفت .روایی شکلی پرسشنامه توسط صاحبنظران

دانشگاهی تایید و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا
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شد که آلفای کرونباخ آن  α=0/77به دست آمد.
جدول  -1طرحهای تسریع انتقال یافتههای تحقیقاتی استان فارس
محل اجرا

عنوان طرح

تعداد بهرهبردار

تعداد نمونه بررسی شده

22
7

18
6

15
5

12
5

4

4

90

75

143

120

مرودشت پاسارگارد
مبارزه با علف های هرز باریک برگ و پهن برگ
شیراز
تأثیر ضدعفونی بذر و سمپاشی با سم سیستمیک جدید بر کاهش خسارت بیماری
فسا
پیچیدگی بوته چغندر قند
ممسنی
ترویج تأثیر کشت توأم ماهی و برنج بر عملکرد و برخی ویژگی های مهم زراعی برنج
شیراز
مصرف بهینه فسفر در زراعت گندم
فسا ،مرودشت
بررسی تأثیر اقدام های بهداشتی در کانون های آلوده کننده بر کیفیت میکروبی شیر خام مرودشت
سپیدان
تولیدی در دامداری ها
مرودشت
آزمایش ورم پستان به منظور بهبود کمی و کیفی شیر خام تولیدی
سپیدان
جمع

یافته ها

10

کشـاورزان نسـبت بـه بـه کارگیـری یادگیـری نشـان داد کـه بـا

از نظر سن ،کشاورزان مورد نظر بین  23تا  77سال داشتند

اسـتفاده از امکانـات و تجهیـزات ارایـه شـده توسـط سـازمان

فعالیت کشاورزی ،میانگین پیشینه ی پاسخگویان 28/91

دریافـت مشـوق (وام و نهـاده) بـا میانگیـن  4/01و ضریـب

پژوهش دارای پیشینه باالیی در فعالیت های کشاورزی بودند

 3/93و ضریـب تغییـرات  ،0/24اولویـت های اول تا سـوم را از

که میانگین سنی آنان  44/55سال بود .از نظر پیشینه ی

سال بوده است .با توجه به این میانگین بیشتر گروه هدف
و افرادی باتجربه به شمار آمدند .هم چنین ،میانگین شمار

سال های تحصیلی کشاورزان برابر با  7/40سال بوده است.

منبع اصلی درآمد گروه هدف در دو دسته زراعت و دامپروری
جای گرفتند که منبع اصلی درآمد افراد از زراعت  75/8درصد
و از دامپروری  24/2درصد بود.

یافتـه هـای بـه دسـت آمـده از رتبـه بنـدی انگیـزه هـای

جهـاد کشـاورزی ،با میانگیـن  4/11و ضریب تغییـرات 0/22؛
تغییـرات  0/23و ارتقـای مهـارت های کشـاورزی ،بـا میانگین
لحـاظ انگیزه کشـاورزان همکار بـرای به کارگیـری یادگیری به
خـود اختصـاص داده انـد .هم چنیـن؛ پیشـرفت در زندگی ،با

میانگیـن  1/85و ضریـب تغییـرات 0/47؛ انجـام فعالیت های

متنـوع بـا میانگیـن  2/48و ضریب تغییرات  ،0/54و احسـاس
آرامـش بیشـتر ،بـا میانگیـن  2/40و ضریـب تغییـرات ،0/59
اولویـت هـای آخـر را کسـب کـرده اند.

جدول  -2اولویت بندی انگیزه های کشاورزان برای به کارگیری فناوری های پیشنهادی
انگیزه
استفاده از امکانات و تجهیزات ارایه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی
دریافت مشوق (وام ،نهاده و )...
ارتقا مهارت های کشاورزی
مطرح نمودن نارسایی های کشتزار خود و یافتن راه حل برای آنها
کسب درآمد بیشتر
امکان همکاری با محققان و مروجان
افزایش خودباوری و اعتماد به نفس
اصرار یا تأکید مروجان ،مسئوالن یا دیگر افراد بانفوذ
کسب منزلت و موقعیت اجتماعی بیشتر
کسب تجربه بیشتر در کشاورزی
درک توانایی های واقعی و شکوفایی استعدادهای خود
استفاده از تجربه دیگران
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میانگین رتبه ای

انحراف معیار

ضریب تغییر

اولویت

4/11
4/01
3/93
3/95
3/83
3/69
2
2/85
3/23
3/01
1/95
1/86

0/92
0/96
0/98
1/14
1/11
1/09
0/75
1/13
1/31
1/29
0/85
0/81

0/22
0/23
0/24
0/28
0/28
0/29
0/37
0/39
0/40
0/42
0/44
0/44

1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
10
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ادامه جدول2
2/53
2/72
1/98
2/82
2/80
1/85
2/48
2/40

نشان دادن شایستگی های خود به مسئوالن
پر کردن اوقات فراغت خود
حسن کنجکاوی در مورد نتیجه اجرای توصیه ها
کسب نشاط و شادی
احساس لذت از مشارکت در این گونه طرح ها
پیشرفت در زندگی
انجام فعالیت های متنوع
احساس آرامش بیشتر

1/12
1/21
0/88
1/27
1/30
0/88
1/35
1/42

0/44
0/44
0/44
0/45
0/46
0/47
0/54
0/59

10
10
10
11
12
13
14
15

بـه منظـور کاهش شـمار متغیرهـای پژوهش بـه عامل های

از لذت ها با رعایت شرایط بهینه و کنترل شده می کشاند

یادگیـری از تحلیـل عاملـی اسـتفاده شـد .محاسـبات انجـام

که از دیگر عامل ها بیشتر است 16/90 ،درصد از کل واریانس

کمتـر و تعییـن سـهم تأثیر هـر یک از عامـل ها در بـه کارگیری
شـده نشـان داد که انسـجام درونی داده ها به نسـبت مناسـب

(زمانی .)1389 ،این عامل با توجه به مقدار ویژه آن ()3/38
گویه ها را تبیین کرد.

بـوده ( ) KMO =0/71و آمـاره بارتلت نیز در سـطح P =0/000

عامـل دوم بـه نام انگیزه زیسـتی نام گذاری شـد .انسـان از

تحلیـل عاملـی در حـد خوبـی اسـت .بـا توجـه به مالک کیسـر

او از عناصـر طبیعـی شـکل گرفتـه اسـت .بعـد انگیـزه زیسـتی

معنـی دار بـود .ایـن امر ناشـی از مناسـب بـودن دادههـا برای

چهـار عامـل دارای مقـدار ویـژه باالتر از یک اسـتخراج شـدند
(جـدول  .)3تبییـن کل واریانـس توسـط ایـن چهـار عامـل

 54/46درصـد اسـت کـه مقـدار بـه دسـت آمـده مناسـب برای
ادامـه تحلیـل میباشـد.

جدول  -3درصد واریانس و مقادیر ویژه عاملهای مختلف
عامل

انگیزه کامرانی
انگیزه زیستی
انگیزه هویتی
انگیزه آرمانی

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس

3/38

16/90

16/90

3/35

16/74

33/65

2/40

12/03

45/69

1/75

8/77

54/46

مقدار ویژه

انباشته

آغـاز تولـد نیازمنـد بهـره گیـری از جهـان مـادی بوده و جسـم
وجـود انسـان وابسـته و متأثـر از مـاده بـوده و ایـن وابسـتگی،

کششـی را در انسـان بـه سـوی طبیعت مـادی ایجاد مـی کند.
انسـان در شـرایط زیسـتی ،گرایش بـه تأمیـن نیازمندی های

مـادی زندگی و علالقمند به کسـب درآمد اسـت و در گردآوری

مـال ،تجهیـزات و امکانـات ،ابزار کار ،محیط و مسـکن زندگی
تالشـگر اسـت و ایـن گرایـش هـا رفتـار وی را شـکل میدهنـد
(زمانـی .)1389 ،ایـن عامـل بـا مقـدار ویـژه  ،3/35مقـدار

 16/74درصـد از کل واریانـس گویـه هـا را تبییـن مـی کند.

عامـل سـوم ،بـه نـام انگیـزه هویتـی نامگـذاری شـد کـه بـا

مقـدار ویـژه  ،2/40مقـدار  12/03درصـد از واریانـس کل گویـه هـا

را تبییـن کنـد .انسـان در ایـن نـوع انگیـزه گرایـش طبیعـی و
فطـری بـه حفـظ منزلـت ،احتـرام ،جلـب توجـه دیگـران بـه

خـود و مـورد تکریـم واقـع شـدن دارد ،و از هرگونـه برخـوردی

یافتههای به دست آمده از چرخش عاملها به روش

(توهیـن و تحقیـر) کـه بـه ایـن شـرایط خدشـه وارد سـازد

پنج گویه و در عامل چهارم چهار گویه قرار گرفتند .عامل اول

تفریـط موجـب ذلـت می شـود و لـذا حفظ حـد میانـه نیازمند

واریماکس نشان داد که در عامل های اول ،دوم و سوم هر یک
به نام انگیزه کامرانی نامگذاری شد .انسان در این نوع انگیزه

به دنبال رفاه ،آسایش ،بهره گیری بیشتر از نعمت ها و مظاهر

گریـزان اسـت .زیـاده روی در ایـن انگیـزه ،فـرد را متکبـر و

شـجاعت و قدرتـی اسـت کـه فـرد بتوانـد از حالـت گسـتاخی و

هـم چنیـن زبونی و به عبـارت دیگر ،از تحمیـل زور به دیگران

طبیعت و تأمین و ارضای هرچه بیشتر غریزه ها ،لذت بردن از

و از تحمیـل پذیـری ،حـد میانـه را دنبـال کنـد.

این نوع انگیزه فرد را دچار اخالق حیوانی می کند .عفت حد

گرایـش بـه «شـدن» و تلاش بـرای پاسـخگویی بـه نیازهایـی

زندگی و به طور کلی شاد و مسرور زیستن است .زیاده روی در
متوسط و متعادلی است که عموم مردم را به سوی بهره مندی

در نهایـت ،عامـل چهـارم ،انگیـزه آرمانـی نامگذاری شـد.

چـون حـس کنجـکاوی ،حـل نارسـایی هـا ،ارایـه پاسـخ های
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مناسـب بـه ابهـام هـا و غیـره بخشـی دیگـر از وجـود انسـان

معنـوی می کشـاند (زمانـی .)1389 ،ایـن عامل با مقـدار ویژه

مکتـب هـای فکـری و سـرانجام رشـد و بالندگـی شـده انـد،

مـی کنـد .بـا توجـه بـه اینکه چهـار عامل یـاد شـده در مجموع

اسـت .موضـوع هایـی کـه موجب بـروز تمدن هـا ،فرهنـگ ها،

واقعیـت هایی از وجود انسـان ها بوده اسـت .انسـان عالقمند

بـه رشـد و رسـیدن بـه آرزوهـای متنوعـی در زندگـی اسـت و
ایـن شـرایطی اسـت کـه در وی انگیـزه را ایجـاد و در نتیجـه به
تلاش می کشـاند .زیـاده روی در این نوع انگیزه ،انسـان را به

آرزوهـای بلنـد غیر منطقی متمایل و تفریط در آن شـخصیتی
ابلـه از فـرد بـروز مـی دهد .لـذا حد میانـه با حکمـت و درایت،

انسـان را به سـوی شکوفاسـازی اسـتعدادها و سـرانجام رشـد

 ،1/75مقـدار  8/77درصـد از واریانـس کل گویـه هـا را تبییـن

 54/46درصـد از واریانـس کل را تبییـن مـی کننـد45/54 ،
درصـد از واریانـس باقـی مانـده مربـوط بـه دیگـر عامـل هایـی
اسـت کـه پیـش بینی آنهـا در این تحقیق میسـر نشـده اسـت.
ایـن یافتـه هـا بـا نتایـج تحقیقـات نومـی ( ،)1391وطـن خواه

و همـکاران ( ،)1391عطایـی و همـکاران ( )1392و زمانـی
( ،)1389کـه انگیـزش افراد را در چهار سـطح انگیزه زیسـتی،
هویتـی ،کامرانـی و آرمانـی بررسـی کردنـد ،هم خوانـی دارد.

جدول  -4نتایج به دست آمده از چرخش عاملها به روش واریماکس
بار عاملی

عامل

گویه

انگیزه کامرانی

احساس لذت از مشارکت در این گونه طرح ها
پر کردن اوقات فراغت خود
انجام فعالیت های متنوع
کسب نشاط و شادی
احساس آرامش بیشتر

0/797
0/723
0/659
0/667
0/693

انگیزه زیستی

مطرح نمودن نارسایی های کشتزار خود و یافتن راه حل برای آنها
دریافت مشوق (وام ،نهاده و )...
کسب درآمد بیشتر
ارتقا مهارت های کشاورزی
استفاده از امکانات و تجهیزات ارایه شده توسط سازمان

0/770
0/817
0/901
0/685
0/815

انگیزه هویتی

امکان همکاری با محققان و مروجان
اصرار یا تأکید مروجان ،مسئوالن یا دیگر افراد بانفوذ
کسب تجربه بیشتر در کشاورزی
کسب منزلت و موقعیت اجتماعی بیشتر
نشان دادن شایستگی های خود به مسئوالن

0/597
0/631
0/741
0/759
0/496

انگیزه آرمانی

درک توانائیهای واقعی و شکوفایی استعدادها
کسب دانش و اطالعات به روز
یادگیری فعالیت های جدید
ترکیب مطالب نظری و عملی

0/445
0/679
0/674
0/573

از آنجا که در این نوشـتار کشـاورزان همکار در چهار سـطح

تأمیـن نیازهـای اولیـه ماننـد :تأمیـن نیازمنـدی هـای مـادی

میانگیـن سـطح هـای مختلـف انگیـزش افـراد سـنجیده شـد.

از آن بیشـتر بـا هـدف کسـب منزلـت اجتماعـی و جلـب توجـه

انگیزشـی زیسـتی ،هویتـی ،کامرانـی و آرمانـی قـرار گرفتنـد،
یافتـه هـا نشـان مـی دهـد کـه بـه ترتیـب انگیـزه زیسـتی بـا

میانگیـن  19/85باالتریـن میانگیـن و پـس از آن انگیـزه هـای

هویتـی ،کامرانـی و آرمانـی ،بـه ترتیـب بـا میانگیـن هـای
 13/25 ،15/33و  7/65رتبـه هـای دوم تـا چهـارم را بـه خـود

اختصـاص داده انـد .بـه بیـان دیگـر ،افـراد در آغـاز بـا انگیـزه
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زندگـی توصیـه هـای کارشناسـان را بـه کار گرفتـه انـد و پـس
دیگـران توصیـه هـا را در کشـتزار خـود بـه کار بـرده انـد.

در نهایـت نیـز انگیـزه هایـی ماننـد لـذت بردن از مشـارکت

در طـرح ،انجـام فعالیـت هـای متنـوع ،حـس کنجـکاوی و

شکوفاسـازی اسـتعدادها باعـث شـده اسـت کشـاورزان در
طـرح هـا مشـارکت کننـد و توصیـه هـای کارشناسـان جهـاد
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کشـاورزی را در عمـل بـه کار برنـد .بـا توجـه بـه ایـن یافته می

وجـود دارد و بـه کمـک نیـروی درونـی باعـث اجـرای فعالیتـی

زیسـتی مـی پردازند و پس از تأمین آن بـه ترتیب به انگیزه های

نـام دارد ،در انسـان هـا گوناگون اسـت .نـوع انگیـزه انجام یک

تـوان نتیجه گرفـت که کشـاورزان در آغاز به تأمیـن انگیزه های
هویتـی ،کامرانـی و آرمانـی روی مـی آورنـد.

جدول  -5توصیف سطح انگیزشی کشاورزان همکار طرح
نسبت به کارگیری فناوری های پیشنهادی
میانگین

دامنه

انحراف معیار

CV

زیستی

19/85

5 - 25

4/12

0/20

آرمانی

7/65

4 - 20

2/02

هویتی

15/33

5 - 25

4/20

کامرانی

13/25

5 - 25

5/03

رویه انگیزش

0/26
0/27
0/37

مـی شـود .این نیروی درونی و بیرونی سـوق دهنـده که انگیزه

فعالیـت در هـر فـردی مـی توانـد همانند و یـا ناهمانند باشـد.
کشـاورزان نیـز بـرای بـه کارگیـری فنـاوری هـای پیشـنهادی،
انگیـزه هـای متفاوتـی دارند.

اما پرسـش این اسـت که انگیزه ی کشـاورزان و سـطح های

آن بـرای بـه کارگیـری فنـاوری هـای پیشـنهادی ،چیسـت؟ با
ایـن وصـف ،در این پژوهش سـعی شـد به بررسـی سـطح های
انگیزشـی کشـاورزان همـکار در طـرح هـای تسـریع انتقـال

یافتـه هـای تحقیقاتـی اسـتان فـارس نسـبت بـه بـه کارگیـری

فنـاوری هـای پیشـنهادی ،پرداختـه شـود .نتایج نشـان داد،
انگیـزه هـای کشـاورزان مـی توانـد در چهـار دسـته و یا سـطح

یافتـه هـای بـه دسـت آمـده از همبسـتگی پیرسـون

زیسـتی ،هویتـی ،کامرانـی و آرمانـی قـرار گیرنـد .ایـن یافتـه

انگیـزه هـای هویتـی و کامرانـی تفـاوت معنـی داری وجـود

همـکاران ( ،)1391عطائـی و همـکاران ( ،)1392و زمانـی

بیـن سـطح هـای انگیزشـی نشـان مـی دهـد کـه تنهـا بیـن
نـدارد ،امـا همبسـتگی دیگـر انگیزه هـای با یکدیگر در سـطح

 P =0/01معنـی دار بـوده اسـت .ایـن یافتـه بیانگـر ایـن نکتـه
اسـت کـه هرچـه انگیـزه زیسـتی بـه کارگیـری یادگیـری باالتر

باشـد ،انگیـزه هـای هویتـی ،کامرانـی و آرمانـی نیـز افزایـش

خواهنـد یافـت .بـه بیـان دیگـر ،بـا تأمیـن هـر انگیـزه ای،
کشـاورزان بـه سـطح ی باالتـری از انگیزه ها برای بـه کارگیری
یادگیـری مـی پردازنـد .این یافته ها بـا نتایـج تحقیقات نومی

بـا یافتـه هـای تحقیـق هـای نومـی ( ،)1391وطـن خـواه و

( ،)1389کـه انگیـزه افـراد را در چهـار سـطح انگیـزه زیسـتی،
هویتـی ،کامرانـی و آرمانـی بررسـی کردنـد ،هم خوانـی دارد.

هـم چنیـن ،مشـخص شـد بیشـترین انگیـزه ای کـه باعـث بـه

کارگیـری فنـاوری های پیشـنهادی می شـود ،انگیزه زیسـتی
بـود .دیگـر انگیـزه هـا شـامل هویتـی ،کامرانـی و آرمانـی بـه

ترتیـب در رتبـه هـای بعـدی جـای گرفتنـد.

بـه بیـان دیگـر ،بیشـترین انگیزه کشـاورزان از بـه کارگیری

( )1391و وطـن خـواه و همـکاران ( )1391هـم خوانـی دارد.

فنـاوری هـای پیشـنهادی ،تأمیـن نیازهـای اولیـه ی خـود

جدول  -6همبستگی بین سطح های انگیزشی کشاورزان
همکار نسبت به به کارگیری فناوری های پیشنهادی

کسـب درآمـد و رزق و روزی و گـردآوری مـال ،تجهیـزات و

رویه انگیزش

زیستی

زیستی

هویتی

کامرانی

آرمانی

1

ماننـد تأمیـن نیازمنـدی هـای مـادی زندگـی و علالقـه مند به
امکانـات ،ابـزار کار ،محیـط و مسـکن زندگی اسـت .این یافته
بـا نتایـج تحقیقـات مومونـی و اسـتریفلر ( )2010و پترسـون

و همـکاران ( )2012هـم خوانـی دارد .در نهایـت ،بـر پایـه
یافتـه هـای تحقیـق پیشـنهادهای زیـر ارایـه شـده اسـت:

هویتی

*0/599

1

کامرانی

*0/474

0/123

1

آرمانی

*0/632

*0/440

*0/348

 -بـا توجـه بـه اینکـه انگیـزه زیسـتی کشـاورزان بیشـترین

1

* معنی دار در رویه 0/01

بحث ونتیجه گیری

درون هـر انسـانی نیرویـی وجـود دارد کـه باعـث انجـام هـر

تصمیـم و فعالیتـی مـی شـود .گاهـی ایـن نیـرو در خـارج فـرد

میانگیـن را بـه خـود اختصـاص داده بـود ،مـی بایسـتی

کارشناسـان کشـاورزان را از سـودآوری بـه کارگیـری توصیـه ها
و افزایـش تولیـد آگاه و مطمئـن سـازند .زیـرا ،هنگامـی کـه
کشـاورزان از سـودآور بـودن بـه کارگیـری توصیه هـا اطمینان
پیـدا کننـد ،دیگـر انگیـزه هـا مـی توانـد نمـود بیشـتری پیـدا

کنـد .بـه بیـان دیگـر ،بـا گـذر از سـطح انگیـزه زیسـتی ،دیگـر
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سـطح هـای انگیزشـی ارتقـا پیدا مـی کنـد و کشـاورزان با دید
متفـاوت تـری در طـرح هـا مشـارکت کـرده و توصیـه هـا را در

کشـتزار خـود بـه کار مـی برنـد.

کـه توصیههـا را بـه کار بـرده و نتایـج مثبتـی کسـب کردهانـد،

صـورت گیرد.

زیـرا این کار باعث میشـود دیگر افرادی که انگیـزه ای برای

 -نتایـج نشـان داد کـه انگیزه آرمانـی پایین تریـن میانگین

بـه کارگیـری توصیـه هـا و گرایـش بـه مشـارکت در طـرح ها

دارد ،توصیـه هـا در شـرایطی ارایه شـود تا کشـاورزان در کنار

در کشـتزارهای خـود بـه کار بـرده و بـرای مشـارکت در دیگـر

را بـه خـود اختصـاص داده بود .بـا توجه به ایـن یافته ضرورت
کارشناسـان و حتـی محققـان بـه ارایـه نقطـه نظرهـای خـود
بپردازنـد و شـرایط طوری باشـد که کشـاورزان در همه مراحل

ماننـد ایجـاد یک توصیه تـا چگونگی به کارگیری آن مشـارکت
داشـته باشـند .ایـن امـر باعـث مـی شـود تـا حـس کنجـکاوی

کشـاورزان تحریـک شـده و بـه دنبـال پاسـخ هایـی بـرای

ابهـام هـا و نارسـایی هـای کشـتزار خـود باشـند و بـا انگیـزه و

تلاش بیشـتری بـه شـکوفایی اسـتعدادهای خـود دسـت پیدا

کننـد .اسـتقبال از دیـدگاه ها و نظر کشـاورزان همکار در طرح

ها عامل شکوفاسـازی اسـتعدادها و افزایـش انگیزه آرمانی در
فـرد میشـود.

 -در زمینـه افزایـش انگیـزه بـه کارگیـری فنـاوری هـای

پیشـنهادی ،مـی بایسـتی برنامـه ریـزی الزم برای کشـاورزان

هـر منطقـه به منظـور بازدید و دیـدار با صاحبان کشـتزارهایی

را ندارنـد ،توصیههـای ارایـه شـده از سـوی کارشناسـان را

طرحهـا پیـش قـدم شـوند ،ایـن خـود باعـث مـی شـود
سـطح هـای انگیزشـی کشـاورزان ارتقـا پیدا کند .هـم چنین،

هماهنگـی و ارتبـاط مسـتمر بـا کشـاورزان همـکار طـرح هـا
پیـش و پـس از اجـرای طـرح باعـث ارتقـا انگیـزه بـه کارگیـری

فنـاوری هـا در بیـن آنـان می شـود و احسـاس مؤثر بـودن و به
نوعـی کسـب احتـرام خواهنـد کـرد و در نتیجه افزایـش انگیزه

هویتـی را بـه دنبـال خواهـد داشـت.

 -بـرای تحقیقـات آتـی نیـز ضـروری اسـت ،عامـل هـای

تأثیرگـذار بـر سـطح هـای مختلـف انگیزشـی کشـاورزان برای
بـه کارگیـری فنـاوری هـای پیشـنهادی مـورد بررسـی بیشـتر

و دقیـق تـری قـرار گیـرد ،تـا مشـخص شـود در هـر سـطح

انگیزشـی چـه عامـل هایـی پیشـبرنده و یـا بازدارنـده بـه

کارگیـری فنـاوری هـا و یافتـه هـای جدیـد خواهـد بـود.
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Abstract
Doubting to apply experts recommendations by farmers is one of the crucial issues in agricultural development. Funds, time and expertise are used to produce research findings and, if farmers don’t implement
research findings these resources will be wasted. So, it’s important to know farmers needs and motivations
in this regard. The main goal of this study was to investigate the motivation levels of participating farmers
and stockmen in Research Finding Diffusion-Push Projects of Fars agricultural research to apply technologies suggested in these projects. The statistical population of this survey was 143 farmers and stockmen
who participated, at least, in one of these projects province. Sample size was estimated 103 participants
based on Krejcie and Morgan’s Table, to enhance the generalizability of the findings, the sample size
was increased to 120. The data were collected through questionnaire. Face validity of the questionnaire
was obtained by experts panel and reliability was obtained through a pilot testing. Cronbach's alpha was
0.77. Results revealed that farmers motivations can be categorized in four levels as: wellbeing, identity,
hedonistic and idealistic motivations. Also, results showed that wellbeing motivation is the most effective
motivation to suggested technologies, and other motivations including identity, hedonistic and idealistic
were ranked at lower level.
Index Terms: Motivation levels, learning transfer, farmers’ motivation, Diffusion-Push project.
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