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انگیزه ی کشاورزان برای شرکت در برنامه های آموزشی مرکزهای جهاد کشاورزی 

مازندران

 طاهر عزیزی خالخیلی1،  حمید کریمی گوغری2، معین اکبرپور3

ا- استادیارگروه ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری        
2. عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش كشاورزی، دانشكده كشاورزی دانشگاه زابل

3 . دانشجوی ترویج و آموزش كشاورزی، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده
در راستای توسعه و بهزیستی زندگی روستاییان و كشاورزان، نقش مركزهای جهاد كشاورزی در آموزش و افزایش دانش 
آموزشی  برنامه های  در  شركت  برای  كشاورزان  انگیزه  بررسی  هدف  با  پژوهش  این  دارد.  اهمیت  بسیار  كشاورزان  مهارت  و 
مازندران  استان  كشاورزان  را  پژوهش  آماری  جامعه  شد.  اجرا  و  طراحی  مازندران  استان  كشاورزی  جهاد  آموزش  مركزهای 
تشكیل می دادند )N=336532(، كه با استفاده از جدول نمونه گیری كرجسی و مورگان شمار نمونه 384 تن برآورد شد و برای 
افزایش اطمینان این شمار به 414 تن افزایش یافت و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای نمونه مورد بررسی 
به گردآوری داده ها پرداخته شد. روایی  از پرسشنامه  با استفاده  نوع شبه آزمایشی می باشد كه  از  این پژوهش  انتخاب شد. 
منابع  و  كشاورزی  علوم  دانشگاه  كشاورزی  آموزش  و  ترویج  علمی  هیأت  اعضای  و  متخصصان  از  تن  چند  توسط  پرسشنامه 
تتای  پایایی  دامنه ضریب های  و  گرفت  قرار  تأیید  رامین خوزستان مورد  منابع طبیعی  و  دانشگاه كشاورزی  و  طبیعی ساری 
ترتیبی )θ=0/75 - 0/89( نشان دهنده پایایی مناسب ابزار سنجش بود. نتایج بررسی انگیزه كشاورزان در چهار سویه نشان داد 
كه انگیزه ی كمال جویی و انگیزه ی زیستی، دارای میانگین باالتری نسبت به دو انگیزه ی رفاهی و هویتی بودند. با استفاده از 
تحلیل خوشه ای، كشاورزان به سه گروه همگن تقسیم شدند و آزمون تحلیل واریانس نشان داد اختالف گروه ها در سه متغیری 
متغیرهای  مختلف،  خوشه های  در  ترتیبی،  رگرسیون  نتایج  بنابر  می باشد.  معنی دار  شدند  استفاده  خوشه بندی  برای  كه 
میزان درک مشكالت شركت در كالس، نگرش نسبت به مسیوالن و كارشناسان مركزهای جهاد كشاورزی، میزان مراجعه به 
این مركزها، میزان پذیرش مسیولیت در روستا و شمار اعضای خانوار در پیش بینی میزان انگیزه كشاورزان بیشترین سهم را 

داشتند و در خوشه های مختلف حدود 15/2 تا 83/5 درصد از تغییرپذیری متغیر وابسته میزان انگیزه را پیش بینی می كنند.  
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شماره 39، زمستان 1395

مقدمه
بخـش عظیمـی از جمعیـت جهـان )حدود 50 درصـد( و در 
آسـیا 76 درصـد و در ایـران 29 در مناطـق روسـتایی سـكونت 
دارنـد )حیاتـی و كریمی گوغـری، 1393(، كـه نشـان دهنده ی 
روسـتاها  بیشـتر  چـه  هـر  توسـعه  بـه  توجـه  لـزوم  و  اهمیـت 
می باشـد؛ چـرا كـه الزمـه ی رسـیدن بـه توسـعه، توجـه هرچه 
به عنـوان  نیـز  روسـتایی  بخـش  و  بـوده  روسـتاها  بـه  بیشـتر 
بخـش پایـه لحـاظ می شـود )بانک جهانـی، 2008(. از سـویی 
دیگـر، آمـوزش یكـی از مهم تریـن عامل هـای تعیین كننـده ی 
توانایـی افـراد روسـتایی بـرای بهبـود بهزیسـتی1 آنـان اسـت 

 .)2004 )نورتـون، 
از آنجا كه شـغل اصلی بیشـتر روسـتاییان، كشاورزی است 
و ترویـج كشـاورزی به عنـوان یـک مكتـب آموزشـی و بنـا بـه 
رسـالتی كـه نسـبت بـه دسـتیابی جامعـه هـا بـه توسـعه پایدار 
كشـاورزی و همچنیـن توسـعه انسـانی و روسـتایی بـر عهـده 
دارد )كریمی گوغـری و همـكاران، 1391(، یكـی از مهم تریـن 
روسـتایی  و  كشـاورزی  توسـعه  در  سـرعت بخش  عنصرهـای 
اسـت. نقـش ترویـج كشـاورزی در كشـورهای در حال توسـعه 
ایفـا می كننـد،  آنهـا  اقتصـاد  كـه كشـاورزان سـهم مهمـی در 
دارای اهمیـت باالتری اسـت )بیژنی و فـالح حقیقی، 1384(. 
بسـیاری از كشـورها نظام هـای ترویـج كشـاورزی را بـا هـدف 
 .)2012 )هـو،  كرده انـد  ایجـاد  ملـی  غذایـی  امنیـت  تأمیـن 
مطالعاتـی كـه روی اثربخشـی این خدمات آموزشـی- ترویجی 
مـورد  را  ایـن خدمـات  بـودن  اثربخـش  اسـت،  گرفتـه  انجـام 
و  بیژنـی  و همـكاران، 1394؛  قـرار داده انـد )هاشـمی  تأییـد 

همـكاران، 1387؛ دولیسـكا و همـكاران، 2006(.  
امـا با وجـود رایگان بودن ایـن خدمات اسـتقبال و مراجعه 
كشـاورزان بـرای اسـتفاده از ایـن خدمـات چنـدان بـاال نبـوده 
و همـكاران، 1392(.  فعلـی  كرمـی، 1392؛  و  )رنجبـر  اسـت 
در  كشـاورزان  مشـاركت  و  اسـتقبال  بحـث  سـبب  همیـن  بـه 
ایـن برنامه هـا و چگونگـی انگیـزش و جـذب آنـان بسـیار حایز 

اسـت.  اهمیت 
گرایش هـا،  سـلیقه ها،  تأثیـر  تحـت  آدمـی،  انگیزه هـای 
هماننـدی  نیروهـای  دیگـر  و  مختلـف  آرزوهـای  و  عالقه هـا 
می شـوند.  نامیـده  نیـاز  معمـول  به طـور  كـه  دارد  قـرار 
انگیـزش، نوعـی آمادگـی بـرای بـروز رفتـار ارادی و هدفمنـد 
و  )بافـورد  اسـت  نشـده  ارضـاء  نیازمندی هـای  رفـع  بـرای 

.)1381 همـكاران، 
بـرای بررسـی و سـنجش انگیزه هـا، نظریه هـای مختلفـی 

مطـرح و اسـتفاده شـده اند از جملـه:
نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو

نظریه انگیزه- بهداشت هرزبرگ
نظریه نیاز به پیشرفت مک كللند

نظریه انتظار وروم
نظریه برابری ادامز:

نظریه تقویت اسكینر
و نظریه مك میلیون

شناسـایی  بـا  تـا  كردنـد  تـالش  مختلفـی  اندیشـمندان 
انگیزه هـای زیربنایـی رفتـار انسـانی، نظریه ی جامـع و مانعی 
در زمینـه انگیـزش ارایـه دهنـد. یكـی از نظریه هـای مناسـب 
 ،)1389( زمانـی  انگیـزش  نظریـه ی  مطالعـه،  ایـن  بـرای 
مختلـف  كارهـای  بـرای  افـراد  انگیـزه  نظریـه  ایـن  می باشـد. 
را در چهـار سـویه ی زیسـتی، رفاهـی، هویتـی و كمال جویـی 
تامیـن  بـرای  انسـان  گرایـش  زیسـتی،  انگیـزه  می سـنجد. 
و  روزی،  و  رزق  و  درآمـد  كسـب  و  زندگـی  مـادی  نیازهـای 
هویتـی،  انگیـزه  بـردارد.  در  را  امكانـات  و  مـال  گـردآوری 
گرایـش بـه حفـظ منزلـت، احتـرام، جلـب توجـه دیگـران بـه 
خـود، مـورد تكریم واقع شـدن و پرهیـز از كارهایـی كه موجب 
تحقیـر و توهیـن بـه وی شـود را مـورد سـنجش قـرار می دهد. 
انگیـزه رفاهـی )كامرانـی( ، میـزان گرایـش بـه رفاه، آسـایش، 
از  بیشـتر  بهره گیـری  درونـی،  لـذت  و  فـرح  از  بهره منـدی 
نعمت هـا و مظاهـر طبیعـت و تامیـن و ارضـای غرایـز، لـذت 
بـردن از زندگـی و به طـور كلی شـاد زیسـتن را مطـرح می كند و 
انگیـزه كمال جویـی )آرمانـی(، گرایش به شـدن و تـالش برای 
پاسـخ گویی به نیازهایی چون حس كنجكاوی، خودشـكوفایی 
و درک معنـای حقیقـی زندگـی، حـل نارسـایی ها و پاسـخ بـه 
نـوع  بـا شناسـایی  قـرار می دهـد.  مـورد سـنجش  را  ابهام هـا 
انگیـزه زیربنایـی هـر رفتـار می توان مشـوق یا مانـع الزم برای 

تقویـت یـا اجتنـاب از رفتـار مـورد نظـر را ارایـه داد.
مطالعاتـی در زمینـه ی انگیـزه كشـاورزان و مشـاركت آنـان 
آن هـا  از  برخـی  كـه  گرفتـه  انجـام  ترویجـی  برنامه هـای  در 

از: عبارتنـد 
حجـازی و سـلطانی )1385(، با انجـام مطالعه ی پنبه كاران 
شهرسـتان ورامیـن، عامل هـای موثـر بـر گرایش كشـاورزان به 
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را شـامل: سـن كشـاورزان،  ترویـج  برنامه هـای  مشـاركت در 
سـطح تحصیـالت آنـان، تجربـه در كشـت پنبه، وسـعت زمین 

زیركشـت و نیـاز كشـاورزان به اطالعـات، عنـوان كردند.
خـود  بررسـی  در   ،)2015( همـكاران  و  اسریسـوپاپورن 
پذیـرش و ادامـه ی مشـاركت كشـاورزان در برنامـه ی عمومـی 
فّعالّیت هـای كشـاورزی شـالی كاران تایلنـد، عامل هـای موثـر 
كار  نیـروی  محدودیت هـای  شـامل  را  كشـاورزان  رفتـار  بـر 
مـورد  در  بـاال  اولیـه  انتظارهـای  و  زمیـن،  مالكیـت  خانـوار، 

كردنـد. عنـوان  تولیـد شـده  برنـج  بـرای  بـازار  فرصت هـای 
مهم تریـن  خـود  بررسـی  در   ،)2012( همـكاران  و  توگبـه 
انگیزه هـای كشـاورزان بـرای اسـتفاده از راهبرد هـای جدیـد 
مدیریـت آفـات پنبـه را كاهـش هزینـه هـا، افزایـش كیفیـت 
پنبـه، افزایـش عملكـرد در مقایسـه بـا روش سـنتی، مدیریت 
اثربخـش آفـات، حفاظـت از محیـط زیسـت، و بهبـود دانـش 

عنـوان كردنـد.
عزیزی خالخیلـی و زمانـی )1388(، بـا اسـتفاده نظریـه ی 
بـه بررسـی انگیـزه ی كشـاورزان بـرای  انگیـزش مكمیلیـون، 
تحقیـق  یافته هـای  پرداختنـد.  آبیـاری  مدیریـت  مشـاركت 
نشـان دادنـد كـه از بین پنـج نوع عامل هـای انگیزشـی، انگیزه 
كشـاورزان  انگیـزش  روی  را  تأثیـر  بیشـترین  معامله گـری، 
انگیـزه  بـه  مربـوط  تأثیـر  بیشـترین  آن،  از  پـس  و  داشـت 

بـود. جامعـه  در  محبوبیـت  و  شـهرت طلبی 
انگیـزه جوانـان روسـتایی  و همـكاران )1389(،  پورسـینا 
بـرای اشـتغال بـه حرفـه كشـاورزی را بررسـی كرده انـد و  بیان 
می كننـد كـه متغیرهـای خودپنـداری، آشـنایی بـا مركزهـا و 
موسسـات كشـاورزی، سـطح تحصیـالت، نگـرش، و سـن بـا 

انگیـزه جوانـان رابطـه معنـی دار داشـتند.
ملک محمـدی و حسـینی نیا )1379(، بررسـی انگیزه هـای 
مشـاركت زنـان روسـتایی در برنامه هـای آموزشـی- ترویجـی 
در اسـتان فـارس نشـان دادنـد كـه از بیـن 28 انگیـزه ی مـورد 
خاطـر  بـه  مهـارت  و  دانـش  آموختـن  انگیزه هـای  بررسـی، 
از  سـودمند  اسـتفاده  و  جدیـد  نـكات  گرفتـن  یـاد  عالقـه، 
وقـت اولویت هـای اول تـا سـوم را بـه خـود اختصـاص دادنـد. 
همچنیـن، نگـرش نسـبت بـه برنامه هـای ترویجـی و نگـرش 
بـا  باالتریـن ضریـب همبسـتگی  دارای  آموزشـگر  بـه  نسـبت 

بودنـد. انگیـزه مشـاركت  میـزان 
انگیـزه  بررسـی  بـا   ،)1393( زمانی میاندشـتی  و  عطایـی 

یافته هـای  انتقـال  تسـریع  طرح هـای  در  همـكار  كشـاورزان 
تحقیقاتـی بـا اسـتفاده از نظریـه ی زمانـی، نشـان دادنـد كـه 
انگیزه هـای زیسـتی، هویتـی، كامرانـی و آرمانـی بـه ترتیـب 
به كارگیـری  بـرای  انگیـزه كشـاورزان  بیشـترین تأثیـر را روی 

داشـتند.  فناوری هـا 
از  كشـاورزان  اسـتقبال  و  شـركت  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 
برنامه هـا و كالس هـای ترویجـی، ایـن تحقیق با هدف بررسـی 
كالس هـای  و  برنامه هـا  در  شـركت  بـرای  كشـاورزان  انگیـزه 
بـر  موثـر  عامل هـای  و  كشـاورزی  جهـاد  مركزهـای  ترویجـی 
آن در اسـتان مازنـدران كـه بـا تولیـد انـواع محصـوالت زراعی 
بخـش  تولیـدات  در  مالحظـه ای  قابـل  بسـیار  سـهم  باغـی  و 
كشـاورزی كشـور دارنـد، طراحـی و اجرا شـد. نظریـه انگیزش 
كـه در ایـن تحقیـق مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت، نظریـه زمانی 

اسـت.  بـوده   ،)1389(

روش تحقیق
از  و  كاربـردی  نـوع  از  هـدف  لحـاظ  از  تحقیـق  ایـن 
تحقیقـات  نـوع  از  متغیرهـا  كنتـرل  امـكان  و  میـزان  لحـاظ 
شبه آزمایشـی و از لحـاظ گـردآوری داده هـا از نـوع تحقیقـات 
میدانـی اسـت. جامعه آمـاری ایـن تحقیق همه ی كشـاورزان 
اسـتان مازنـدران شـامل 336532 تـن بودنـد كه با اسـتفاده از 
جـدول نمونه گیری كریجسـی و مورگان )1970(، شـمار نمونه 
384 تـن بـرآورد شـد كه بـرای افزایـش اطمینان این شـمار به 
414 تـن افزایـش یافـت. روش نمونه گیـری در ایـن پژوهـش 
مرحلـه ای6  چنـد  تصادفـی  نمونه گیـری  روش  پایـه ی  بـر 
بـود. بدیـن صـورت كـه در آغـاز از بیـن 22 شهرسـتان اسـتان 
مازنـدران 12 شهرسـتان بـه صـورت تصادفـی انتخـاب شـدند 
و آن گاه در هـر شهرسـتان یـک دهسـتان بـه صـورت تصادفـی 
انتخـاب شـد و بـر حسـب جمعیت دهسـتان از 15 تـا 50 نفر از 
كشـاورزان هـر دهسـتان بـه صـورت تصادفـی انتخاب شـدند و 
در مجمـوع بـا 414 تـن از كشـاورزان مصاحبـه صـورت گرفت. 
ابـزار گـردآوری داده هـا پرسشـنامه بـود كـه روایـی آن توسـط 
و  ترویـج  علمـی  هیـأت  اعضـای  و  متخصصـان  از  تـن  چنـد 
آمـوزش كشـاورزی دانشـگاه علـوم كشـاورزی و منابـع طبیعی 
سـاری و دانشـگاه كشـاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 
تتـای  از  سـنجش  ابـزار  پایایـی7  تعییـن  بـرای  و  شـد  تأییـد 

ترتیبـی اسـتفاده شـد )جـدول 1(. 

انگیزه کشاورزان برای شرکت ...
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انگیزه هـای چهارگانـه هر كـدام با چهار گویه مورد سـنجش 
قـرار گرفتنـد و طیـف پنـج گزینـه ای )هیـچ= 0 تـا خیلـی زیـاد= 
4( به عنـوان پاسـخ در نظـر گرفتـه شـد. میـزان درک تنگناهـا 
و  بـه مسـیوالن  نسـبت  نگـرش  و  گویـه  بـا هفـت  و مشـكالت 
بـا  گویـه  شـش  بـا  كشـاورزی  جهـاد  مركزهـای  كارشناسـان 
طیـف پنـج گزینـه ای )هیـچ= 0 تـا خیلـی زیـاد = 4( سـنجیده 
شـدند. در بررسـی نتایـج از آمـار توصیفـی میانگیـن و انحراف 
معیـار بـرای توصیـف ویژگی هـای فـردی و جمعیـت شـناختی 
نمونـه مـورد مطالعـه و از درصـد فراوانـی بـرای اولویت بنـدی 
شـد.  اسـتفاده  كشـاورزان  حرفـه ای  ویژگی هـای  بررسـی  و 
آزمـون ناپارامتریـک فریدمـن بـرای مقایسـه رتبـه انگیزه های 
كشـاورزان مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت و از تحلیـل خوشـه ای 

بـرای گروه بنـدی نمونـه مـورد مطالعـه بـه گروه هـای همگـن و 
از رگرسـیون ترتیبـی بـرای تعییـن میـزان توانایـی متغیرهای 
تحقیـق در پیش بینـی میزان انگیزه كشـاورزان اسـتفاده شـد. 

یافته ها
جـدول 2 نشـان می دهـد كشـاورزان مـورد بررسـی دارای 
دامنـه ی سـنی 21 تـا 83 سـال با میانگیـن 46/95 سـال بودند 
همچنیـن،  بـود.  تـن   5 خانـوار  اعضـای  شـمار  میانگیـن  و 
می دهـد  نشـان  سـال   22/91 كشـاورزی  تجربـه ی  میانگیـن 
كـه بیشترشـان تجربه باالیـی در كشـاورزی داشـتند. دامنه ی 
هـم  كـه  می دهـد  نشـان  نیـز  تحصیـالت  میـزان  پراكنـش 
كشـاورزان بی سـواد در نمونـه مـورد بررسـی حضـور داشـتند 
رسـانه های  بیـن  از  عالـی.  تحصیـالت  بـا  كشـاورزان  هـم  و 
ارتباطـی هـم پاسـخ گویان بیشـترین وقـت را صـرف تماشـای 
تلویزیـون می كننـد. میانگین گسـتره زمین های زراعی نشـان 
می دهد كه بیشـتر كشـاورزان خرده مالک هسـتند كـه با توجه 
به شـمار بـاالی بهره بـرداران كشـاورزی در شـمال و میزان كم 
اراضـی ایـن امـر طبیعی بـه نظر می رسـد.  میانگین شـمار دام 
افـرادی كـه دام پـرورش می دهنـد نیـز چنـدان بـاال نمی باشـد 
محصـوالت  مهم تریـن  همچنیـن،  گوسـفند(.   43 و  گاو   5(
كشـاورزان مـورد بررسـی شـامل برنـج، گنـدم، مركبـات، جو و 

بود. كلـزا 

جدول1- پایایی اجزای ابزار تحقیق 

مقیاس

انگیزه هویتی
انگیزه زیستی
انگیزه رفاهی

انگیزه كمال جویی
میزان درک تنگناها

نگرش نسبت به مسیوالن و كارشناسان 
مركزهای جهاد كشاورزی

شمار گویه ها

4
4
4
4
7
6

ضریب تتا

0/78
0/81
0/89
0/75
0/77
0/76

جدول2- آمار توصیفی متغیرهای فردی و حرفه ای كشـاورزان مورد مطالعه

ویژگی ها

سن
شمار اعضای خانوار

تحصیالت )سال(
تجربه كشاورزی )سال(

استفاده از رادیو در هفته )ساعت( 
استفاده از تلویزیون در هفته )ساعت(

میزان مطالعه در هفته )ساعت(
زمین آبی ملكی )هكتار( 

زمین آبی اجاره ای )هكتار( 
زمین دیم )هكتار( 

باغ )هكتار( 
شمار گاو 

شمار گوسفند 

پیشینه 

83
10
18
65
42
85
40
21
10
40
10
50

438

کمینه

21
1
0
1
0
0
0

0/1
0/1
0/1

0/05
1
1

میانگین

46/95
5

9/80
22/91
5/86

21/59
5/06
2/12
2/15
3/01
1/14
5/22

43/15

انحراف معیار

13/38
1/76
4/89

14/95
7/73

15/04
6/84
3/06
2/68
4/90
1/47
6/17

73/36

شمار

413
411
408
404
384
406
372
220
37

117
103
107
87

كشاورزان  تشویق  و  ترغیب  در  می توانند  مختلفی  افراد 
داشته  نقش  ترویجی  كالس های  و  برنامه ها  در  شركت  برای 

باشند. افراد مورد بررسی از بین چهار گروه كه می توانند نقش 
انتخاب  مشوق را داشته باشند سه مورد را به ترتیب اولویت 
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انگیزه هـای چهارگانـه هر كـدام با چهار گویه مورد سـنجش 
قـرار گرفتنـد و طیـف پنـج گزینـه ای )هیـچ= 0 تـا خیلـی زیـاد= 
4( به عنـوان پاسـخ در نظـر گرفتـه شـد. میـزان درک تنگناهـا 
و  بـه مسـیوالن  نسـبت  نگـرش  و  گویـه  بـا هفـت  و مشـكالت 
بـا  گویـه  شـش  بـا  كشـاورزی  جهـاد  مركزهـای  كارشناسـان 
طیـف پنـج گزینـه ای )هیـچ= 0 تـا خیلـی زیـاد = 4( سـنجیده 
شـدند. در بررسـی نتایـج از آمـار توصیفـی میانگیـن و انحراف 
معیـار بـرای توصیـف ویژگی هـای فـردی و جمعیـت شـناختی 
نمونـه مـورد مطالعـه و از درصـد فراوانـی بـرای اولویت بنـدی 
شـد.  اسـتفاده  كشـاورزان  حرفـه ای  ویژگی هـای  بررسـی  و 
آزمـون ناپارامتریـک فریدمـن بـرای مقایسـه رتبـه انگیزه های 
كشـاورزان مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت و از تحلیـل خوشـه ای 

بـرای گروه بنـدی نمونـه مـورد مطالعـه بـه گروه هـای همگـن و 
از رگرسـیون ترتیبـی بـرای تعییـن میـزان توانایـی متغیرهای 
تحقیـق در پیش بینـی میزان انگیزه كشـاورزان اسـتفاده شـد. 

یافته ها
جـدول 2 نشـان می دهـد كشـاورزان مـورد بررسـی دارای 
دامنـه ی سـنی 21 تـا 83 سـال با میانگیـن 46/95 سـال بودند 
همچنیـن،  بـود.  تـن   5 خانـوار  اعضـای  شـمار  میانگیـن  و 
می دهـد  نشـان  سـال   22/91 كشـاورزی  تجربـه ی  میانگیـن 
كـه بیشترشـان تجربه باالیـی در كشـاورزی داشـتند. دامنه ی 
هـم  كـه  می دهـد  نشـان  نیـز  تحصیـالت  میـزان  پراكنـش 
كشـاورزان بی سـواد در نمونـه مـورد بررسـی حضـور داشـتند 
رسـانه های  بیـن  از  عالـی.  تحصیـالت  بـا  كشـاورزان  هـم  و 
ارتباطـی هـم پاسـخ گویان بیشـترین وقـت را صـرف تماشـای 
تلویزیـون می كننـد. میانگین گسـتره زمین های زراعی نشـان 
می دهد كه بیشـتر كشـاورزان خرده مالک هسـتند كـه با توجه 
به شـمار بـاالی بهره بـرداران كشـاورزی در شـمال و میزان كم 
اراضـی ایـن امـر طبیعی بـه نظر می رسـد.  میانگین شـمار دام 
افـرادی كـه دام پـرورش می دهنـد نیـز چنـدان بـاال نمی باشـد 
محصـوالت  مهم تریـن  همچنیـن،  گوسـفند(.   43 و  گاو   5(
كشـاورزان مـورد بررسـی شـامل برنـج، گنـدم، مركبـات، جو و 

بود. كلـزا 

جدول1- پایایی اجزای ابزار تحقیق 

مقیاس

انگیزه هویتی
انگیزه زیستی
انگیزه رفاهی

انگیزه كمال جویی
میزان درک تنگناها

نگرش نسبت به مسیوالن و كارشناسان 
مركزهای جهاد كشاورزی

شمار گویه ها

4
4
4
4
7
6

ضریب تتا

0/78
0/81
0/89
0/75
0/77
0/76

جدول2- آمار توصیفی متغیرهای فردی و حرفه ای كشـاورزان مورد مطالعه

ویژگی ها

سن
شمار اعضای خانوار

تحصیالت )سال(
تجربه كشاورزی )سال(

استفاده از رادیو در هفته )ساعت( 
استفاده از تلویزیون در هفته )ساعت(

میزان مطالعه در هفته )ساعت(
زمین آبی ملكی )هكتار( 

زمین آبی اجاره ای )هكتار( 
زمین دیم )هكتار( 

باغ )هكتار( 
شمار گاو 

شمار گوسفند 

پیشینه 

83
10
18
65
42
85
40
21
10
40
10
50

438

کمینه

21
1
0
1
0
0
0

0/1
0/1
0/1

0/05
1
1

میانگین

46/95
5

9/80
22/91
5/86

21/59
5/06
2/12
2/15
3/01
1/14
5/22

43/15

انحراف معیار

13/38
1/76
4/89

14/95
7/73

15/04
6/84
3/06
2/68
4/90
1/47
6/17

73/36

شمار

413
411
408
404
384
406
372
220
37

117
103
107
87

كشاورزان  تشویق  و  ترغیب  در  می توانند  مختلفی  افراد 
داشته  نقش  ترویجی  كالس های  و  برنامه ها  در  شركت  برای 

باشند. افراد مورد بررسی از بین چهار گروه كه می توانند نقش 
انتخاب  مشوق را داشته باشند سه مورد را به ترتیب اولویت 
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جدول4- منابع دریافت اطالعات فنی كشـاورزی

منبع اطالعاتی

متخصصان مركزهای تحقیقات
همسایه ها و دیگر كشاورزان

مروجان و كارشناسان
برنامه های رادیو و تلویزیون

فروشندگان نهاده ها و ادوات كشاورزی
كتاب، روزنامه و اینترنت

بدون پاسخ
مجموع

اولویت دوم  )درصد(
 

15
24/2
26/8
12/8
13/8

6
1/4
100

اولویت اول )درصد(

12/3
29/7
24/9
14/3
12/1
6/8

-
100

اولویت سوم )درصد(

11/8
17/4
19/6
18/4
19/6
7/2

6
100

مجموع پاسخ  ها  )درصد(

13/4
24/4
24/4
15/5
15/5
6/9

-
100

 35 با  ترویج  كارشناسان  و  مروجان  اول  اولویت  در  كردند. 
اولویت،  سه  جمع  در  اما،  داشتند  را  سهم  بیشترین  درصد 
بیشترین  ترتیب  به  محل  دهیار  یا  شورا  و  فامیل،  و  دوستان 
نقش را در تشویق افراد برای شركت در برنامه های آموزشی- 
ترویجی داشتند )جدول 3(. چیذری و همكاران )1999(، نیز 

رابطه ی نزدیک با مروجان را به عنوان یكی از عوامل تأثیرگذار 
ترویجی  آموزشی-  فّعالّیت های  در  داوطلبان  شركت  روی 
كشاورزان  سایر  با  تعامل  روی   ،)2007( رزان  نمودند.  بیان 
بر  تأثیرگذار  منابع  به عنوان  خدمات  مركزهای  كارشناسان  و 

مشاركت زنان كشاورز در اردن نیز اشاره داشته است.

جدول3- نظر كشـاورزان مازندران درباره ی سـهم عامل های موثر در تشویق آنان

افراد مشوق

مروجان و كارشناسان ترویج
شورا یا دهیار محل

همسایه ها
دوستان، آشنایان و فامیل

بدون پاسخ
جمع

اولویت دوم  )درصد(
 

14/3
23/2
29/5
27/8
5/3
100

اولویت اول )درصد(

35
28/3
13/5
23/2

-
100

اولویت سوم )درصد(

13/3
24/2
24/2 
27/3
11/1
100

مجموع پاسخ  ها  )درصد(

22/1
26/7
23/7
27/6

-
100

همان گونـه كـه نظـام دانـش و اطالعـات كشـاورزی8 تاكیـد 
دارد كشـاورزان بـرای پیـدا كردن راه حـل برای نارسـایی هایی 
بـه  اسـت  ممكـن  می شـوند  رو بـه رو  آن  بـا  مزرعـه  در  كـه 
كشـاورزان  كننـد.  مراجعـه  مختلفـی  اطالعاتـی  منبع هـای 
مـورد بررسـی از بیـن شـش گـروه منبـع اطالعاتی سـه اولویت 
انتخـاب كردنـد )جـدول 4(. در  اول مراجعه هـای خویـش را 
اولویـت اول، همسـایه ها و دیگـر كشـاورزان بیشـترین سـهم 
در  كارشناسـان كشـاورزی  و  از آن مروجـان  پـس  و  دارنـد  را 

دو  ایـن  نیـز  پاسـخ ها  جمـع،  در  می گیرنـد.  جـای  دوم  رتبـه 
منبـع اطالعاتـی بیشـترین سـهم را به خـود اختصـاص دادند. 
بیـان  اسـتهبان  باغـداران  مطالعـه ی  در   ،)1390( اعتمـادی 
می كنـد كـه از بیـن هفـت نـوع منبـع اطالعاتـی مورد بررسـی، 
بیش تریـن  ترتیـب  بـه  آموزشـی  كالس  و  تلویزیـون  رادیـو، 
اسـتفاده را بـرای باغداران برای كسـب اطالعات داشـتند ولی 
از نظـر درصـد مفیـد بـودن منابـع، ارتبـاط بـا سـایر باغـداران 

مفیدتـر از شـش منبـع دیگـر بـود. 

كشـاورزان برای شـركت در برنامه  ها و كالس های آموزشی- 
ترویجـی ممكن اسـت بـا بازدارنده هـا و دشـواری هایی رو به رو 
در  آنـان  نیافتـن  حضـور  یـا  حضـور  كاهـش  باعـث  كـه  شـوند 
ایـن برنامه هـا شـود. بـر پایـه جـدول 5 نگرانی هـای شـغلی و 
نداشـتن وقـت بـا میانگیـن 2/46 از 4 مهم ترین مشـكل از دید 

بـود و  ناراضـی بـودن از كارشناسـان و مسـیوالن  كشـاورزان 
اهمیـت  میـزان  كمتریـن  دارای  كشـاورزی  جهـاد  مركزهـای 
بـود. نظـرزاده زارع و همـكاران )1390(، از جملـه مشـک های 
دوره هـای آموزشـی- ترویجـی كشـاورزی از دیدگاه كشـاورزان 
دزفـول را اسـتفاده كـم از مروجـان بـا تجربـه و آگاه بـه مسـایل 

انگیزه کشاورزان برای شرکت ...
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جدول4- منابع دریافت اطالعات فنی كشـاورزی

منبع اطالعاتی

متخصصان مركزهای تحقیقات
همسایه ها و دیگر كشاورزان

مروجان و كارشناسان
برنامه های رادیو و تلویزیون

فروشندگان نهاده ها و ادوات كشاورزی
كتاب، روزنامه و اینترنت

بدون پاسخ
مجموع

اولویت دوم  )درصد(
 

15
24/2
26/8
12/8
13/8

6
1/4
100

اولویت اول )درصد(

12/3
29/7
24/9
14/3
12/1
6/8

-
100

اولویت سوم )درصد(

11/8
17/4
19/6
18/4
19/6
7/2

6
100

مجموع پاسخ  ها  )درصد(

13/4
24/4
24/4
15/5
15/5
6/9

-
100

 35 با  ترویج  كارشناسان  و  مروجان  اول  اولویت  در  كردند. 
اولویت،  سه  جمع  در  اما،  داشتند  را  سهم  بیشترین  درصد 
بیشترین  ترتیب  به  محل  دهیار  یا  شورا  و  فامیل،  و  دوستان 
نقش را در تشویق افراد برای شركت در برنامه های آموزشی- 
ترویجی داشتند )جدول 3(. چیذری و همكاران )1999(، نیز 

رابطه ی نزدیک با مروجان را به عنوان یكی از عوامل تأثیرگذار 
ترویجی  آموزشی-  فّعالّیت های  در  داوطلبان  شركت  روی 
كشاورزان  سایر  با  تعامل  روی   ،)2007( رزان  نمودند.  بیان 
بر  تأثیرگذار  منابع  به عنوان  خدمات  مركزهای  كارشناسان  و 

مشاركت زنان كشاورز در اردن نیز اشاره داشته است.

جدول3- نظر كشـاورزان مازندران درباره ی سـهم عامل های موثر در تشویق آنان

افراد مشوق

مروجان و كارشناسان ترویج
شورا یا دهیار محل

همسایه ها
دوستان، آشنایان و فامیل

بدون پاسخ
جمع

اولویت دوم  )درصد(
 

14/3
23/2
29/5
27/8
5/3
100

اولویت اول )درصد(

35
28/3
13/5
23/2

-
100

اولویت سوم )درصد(

13/3
24/2
24/2 
27/3
11/1
100

مجموع پاسخ  ها  )درصد(

22/1
26/7
23/7
27/6

-
100

همان گونـه كـه نظـام دانـش و اطالعـات كشـاورزی8 تاكیـد 
دارد كشـاورزان بـرای پیـدا كردن راه حـل برای نارسـایی هایی 
بـه  اسـت  ممكـن  می شـوند  رو بـه رو  آن  بـا  مزرعـه  در  كـه 
كشـاورزان  كننـد.  مراجعـه  مختلفـی  اطالعاتـی  منبع هـای 
مـورد بررسـی از بیـن شـش گـروه منبـع اطالعاتی سـه اولویت 
انتخـاب كردنـد )جـدول 4(. در  اول مراجعه هـای خویـش را 
اولویـت اول، همسـایه ها و دیگـر كشـاورزان بیشـترین سـهم 
در  كارشناسـان كشـاورزی  و  از آن مروجـان  پـس  و  دارنـد  را 

دو  ایـن  نیـز  پاسـخ ها  جمـع،  در  می گیرنـد.  جـای  دوم  رتبـه 
منبـع اطالعاتـی بیشـترین سـهم را به خـود اختصـاص دادند. 
بیـان  اسـتهبان  باغـداران  مطالعـه ی  در   ،)1390( اعتمـادی 
می كنـد كـه از بیـن هفـت نـوع منبـع اطالعاتـی مورد بررسـی، 
بیش تریـن  ترتیـب  بـه  آموزشـی  كالس  و  تلویزیـون  رادیـو، 
اسـتفاده را بـرای باغداران برای كسـب اطالعات داشـتند ولی 
از نظـر درصـد مفیـد بـودن منابـع، ارتبـاط بـا سـایر باغـداران 

مفیدتـر از شـش منبـع دیگـر بـود. 

كشـاورزان برای شـركت در برنامه  ها و كالس های آموزشی- 
ترویجـی ممكن اسـت بـا بازدارنده هـا و دشـواری هایی رو به رو 
در  آنـان  نیافتـن  حضـور  یـا  حضـور  كاهـش  باعـث  كـه  شـوند 
ایـن برنامه هـا شـود. بـر پایـه جـدول 5 نگرانی هـای شـغلی و 
نداشـتن وقـت بـا میانگیـن 2/46 از 4 مهم ترین مشـكل از دید 

بـود و  ناراضـی بـودن از كارشناسـان و مسـیوالن  كشـاورزان 
اهمیـت  میـزان  كمتریـن  دارای  كشـاورزی  جهـاد  مركزهـای 
بـود. نظـرزاده زارع و همـكاران )1390(، از جملـه مشـک های 
دوره هـای آموزشـی- ترویجـی كشـاورزی از دیدگاه كشـاورزان 
دزفـول را اسـتفاده كـم از مروجـان بـا تجربـه و آگاه بـه مسـایل 
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روز و تناسـب نداشـتن زمـان دوره هـای برگزار شـده با شـرایط 
زمانی كشـاورزان عنـوان كردند. مختاری حصـاری و همكاران 
)1390(، نیـز مشـكالت كشـاورزان در دسترسـی بـه خدمـات 

حمایتـی،  و  نظارتـی  نگرشـی،  عامـل  پنـج  در  را  كشـاورزی 
و  خدمـات،  زمانـی  توزیـع  نقـل،  و  حمـل  زیرسـاخت های 

آموزشـی- ترویجـی عنـوان كردنـد. 

جدول5- رتبه بندی بازدارنده ها و دشواری های شركت كشاورزان مازندران در برنامه ها و كالس های آموزشی- ترویجی

بازدارنده ها و دشواری ها

مناسب نبودن زمان و فصل برگزاری دوره ها 
مناسب نبودن محل برگزاری دوره های آموزشی با توجه به محل زندگی افراد 

مشخص نبودن هدف ها و دالیل برگزاری دوره ها برای كشاورزان 
مناسب نبودن مطالب كالس های آموزشی برای حل چالش های مورد نظر كشاورزان

دغدغه های شغلی و نداشن وقت
ناراضی بودن از كارشناسان و مسیوالن مركزهای جهاد كشاورزی

انحراف معیار 

1/21
1/18
1/24
1/27
1/07
1/27

میانگین*

2/28
2/07
1/79
1/88
2/46
1/76

*دامنه میانگین از 0 تا 4 می باشد.

رتبه 

2
3
5
4
1
6

ضریب تغییرات

0/53
0/57
0/69
0/66
0/43
0/72

انگیزه هـای  می دهـد  نشـان  كشـاورزان  انگیـزه  بررسـی 
دارای  ترتیـب  بـه  رفاهـی  و  هویتـی  زیسـتی،  كمال جویـی، 
كشـاورزان  انگیـزه  كل  میانگیـن  و  بودنـد  میـزان  باالتریـن 
نیـز كمتـر از حـد متوسـط بـود )جـدول 6(. بـرای مقایسـه ی 
آزمـون  از  كشـاورزان  مختلـف  انگیزه هـای  رتبـه ی  میانگیـن 
 Sig =0/001( فریدمن9 اسـتفاده شـد. بر اسـاس نتایـج آزمـون
،Chi-Square=429/70( اختـالف معنـی داری بین انگیزه های 
مختلـف وجـود داشـت. بـاال بـودن انگیـزه كمال جویـی نشـان 
می دهـد گرایـش بـه ارضـای حـس كنجـكاوی، افزایـش دانـش 
بـاال  بهبـود شـرایط جامعـه  بـه  و آگاهـی و همچنیـن گرایـش 
می باشـد. نتایـج مطالعه ملک محمـدی و حسـینی نیا )1379(، 
یادگیـری  و  مهـارت  و  دانـش  آموختـن  انگیزه هـای  روی  نیـز 
نـكات تازه، به عنـوان انگیزه های مشـاركت زنـان در برنامه های 

ترویجـی تاكیـد داشـت. 

خاطـر  بـه  می توانـد  نیـز  زیسـتی  انگیـزه ی  بـودن  بـاال 
اقتصـادی  شـرایط  نبـودن  مسـاعد  و  بـودن  مالـک  خـرده 
باشـد. مطالعـه ی عطایـی و  بررسـی  بیشـتر كشـاورزان مـورد 
زمانی میاندشـتی )1393(، نیـز انگیـزه ی زیسـتی را به عنـوان 
داد.  نشـان  مطالعـه  مـورد  كشـاورزان  انگیـزه ی  مهم تریـن 
همچنیـن نتایج مطالعه عزیزی خالخیلـی و زمانی )1388(، نیز 
بـه انگیـزه معامله گری و كسـب سـود به عنوان مهمتریـن انگیزه 
كشـاورزان مـورد مطالعـه اشـاره داشـت. السـیدو و همـكاران 
شـركت  بـرای  كشـاورزان  انگیزه هـای  مطالعـه ی  در   ،)2013(
در كالس هـای پـرورش حیوانـات بیـان می كننـد كه كشـاورزان 
دارای انگیزه هـای مختلفـی بودنـد كه به ترتیـب اهمیت عبارت 
بودنـد از: كسـب دانش، انگیـزه كارآفرینی، بهبـود مهارت های 
فنـی، بهره منـدی از حمایت هـای دولتـی، اسـتفاده منطقـی از 

اوقـات فراغـت و مـراودات اجتماعـی بـا سـایر كشـاورزان.

جدول6- مقایسه میانگین رتبه انگیزه های كشاورزان مازندران برای شركت در برنامه های آموزشی- ترویجی 

انگیزنده ها

هویتی

زیستی

رفاهی

میانگین
 

1/63

2/23

1/30

گویه ها

آشنا شدن و داشتن ارتباط دوستانه با كارشناسان و مسیوالن 
مركزهای

كسب خوش نامی و محبوبیت در جامعه
تبدیل شدن به فردی شناخته شده در محل و دستگاه های دولتی

كسب جایگاه اجتماعی مناسب تر در جامعه
دسترسی به تسهیالت و اعتبارات دولتی و دیگر كمک های مالی

دسترسی آسان تر و گرفتن نهاده های كشاورزی مانند كود، سم و بذر
دریافت گواهی شركت در كالس و استفاده از آن

افزایش سود و كسب درآمد بیشتر

انحراف معیار

0/92

0/90

1/03

میانگین رتبه

2/07

2/81

1/74

Chi-Square

429/70

Sig. 

0/001
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جدول8- گروه بندی )خوشه بندی( آزمودنی ها بر پایه ویژگی های جمعیت شناختی

ویژگی ها

سن
میزان تحصیالت

میزان تجربه كشاورزی

)152 = N(خوشه دوم

34/28
12/71
9/30

)72 = N(خوشه اول

65/75
3/99

46/82

)174 = N(خوشه سوم

50/27
9/53

24/54

F میزان

572/21
125/70
781/68

سطح معنی داری

0/001
0/001
0/001

(ANOVA) آزمون تحلیل واریانس خوشه های تشکیل شده

همان گونـه كـه جدول 7 نشـان می دهـد، افراد مورد بررسـی 
برنامه هـای  در  شـركت  بـرای  كل  انگیـزه  میـزان  پایـه ی  بـر 
آموزشـی-ترویجی مركزهـای جهـاد كشـاورزی بـه چهـار گـروه 
دارای  افـراد  بـه  مربـوط  فراوانـی  بیش تریـن  شـدند.  تقسـیم 
انگیـزه كـم )50/7 درصـد( بـود و پـس از آن افـراد دارای انگیـزه 

متوسـط بیش تریـن فراوانـی را بـه خـود اختصـاص دادنـد. 

افراد مورد مطالعه، بررسی رابطه ی  با توجه به شمار باالی 
ضعیف  خیلی  روابط  می شد  باعث  گروه  یک  قالب  در  متغیرها 
آزمودنی ها  بین  بیش تری  همگنی  اینكه  به منظور  لذا  باشند. 
وجود داشته باشد با بهره گیری از تحلیل خوشه ای و استفاده از سه 
متغیر سن، سطح تحصیالت و میزان تجربه كشاورزی افراد مورد 
بررسی به سه گروه تقسیم شدند. یكی از هدف های طبقه بندی، 
پیش بینی است و باعث جداسازی افرادی می شود كه رفتارهای 
متفاوتی نیاز دارند )اوریت و همكاران، 2011(. در جدول 8 شمار 
افراد قرار گرفته در هر خوشه و وضعیت متغیرها در هر كدام از آنها 
مشاهده می شود. خوشه ی اول، كشاورزان مّسن تر با تجربه باال 
و سطح تحصیالت پایین، خوشه دوم كشاورزان جوان با تجربه 
پایین تر و سطح تحصیالت باال و خوشه سوم كشاورزان میان سال 
بودند.  به دو گروه دیگر  با تجربه و سطح سواد متوسط نسبت 
همچنین آزمون مقایسه میانگین این ویژگی ها بین سه گروه نیز 
نشان داد اختالف میانگین سن، تحصیالت و تجربه كشاورزی 

بین سه گروه در سطح یک درصد معنی دار می باشد )جدول 8(.

جدول6- مقایسه میانگین رتبه انگیزه های كشاورزان مازندران برای شركت در برنامه های آموزشی- ترویجی  

انگیزنده ها

رفاهی

كمال جویی

انگیزه كل

میانگین
 

2/66

1/95

گویه ها

بودن در جمع دوستان و تباذل نظرهای دوستانه
داشتن لحظه های خوش و سرگرم كننده در كالس ها

پر كردن اوقات فراغت و لذت بردن از آن
كسب آرامش و دوری از مشكالت

افزایش دانش و آگاهی خود در ارتباط با محصوالت كشاورزی و رفع 
نارسایی های كشتزار

ارضای حس كنجكاوی و خالقیت در كار
احساس مسیولیت برای پیشرفت روستا

سودمندی و كمک به دیگر كشاورزان و اهالی روستا

انحراف معیار

0/85

0/59

میانگین رتبه

3/38

Chi-Square

429/70

Sig. 

0/001

*دامنه میانگین از 0 تا 4 می باشد.

پایـه ی  بـر  پاسـخ گو  كشـاورزان  فراوانـی  توزیـع  جـدول7- 
انگیـزه  كل  میـزان 

ّحد 

خیلی كم )1-0(
كم )2-1(

متوسط )3-2(
زیاد )4-3(

جمع

فراوانی

24
210
162
18

414

درصد

5/8
50/7
39/1
4/3
100

درصد انباشته

5/8
56/5
95/7
100

-

در  تحقیق  متغیرهای  توانایی  میزان  تعیین  به منظور 
مختلف،  خوشه های  در  كشاورزان  انگیزه  میزان  پیش بینی 

آن  نتایج  بنابر  و  شد  استفاده  همبستگی  آزمون  از  آغاز  در 
انگیزه  میزان  با  معنی دار  همبستگی  دارای  كه  متغیرهایی 
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كشاورزان بودند، وارد رگرسیون شدند. نتایج رگرسیون ترتیبی 
و  اسكوئر  كای  به میزان  توجه  با  نشان می دهد  اول  در خوشه 
دارای  مدل   )χ۲=77/478،  Sig=0/001( آن  شدن  معنی دار 
برازش خوبی می باشد. همچنین بر پایه مقادیر ضریب تعیین 
به  نسبت  نگرش  دشواری ها،  درک  میزان  متغیرهای  پزودو 
مسیوالن و كارشناسان مركزهای جهاد كشاورزی، میزان تجربه 
كشاورزی، میزان جهان شهری شدن و شمار اعضای خانواده در 
مجموع قادرند 61/7 تا 83/5 درصد از احتمال تغییرات متغیر 
وابسته انگیزه برای شركت در برنامه های آموزشی- ترویجی را 

پیش بینی نمایند )جدول 9(. 
كشـاورزانی كه با دشـواری شـركت در برنامه ها رو به رو بودند 
و ایـن مشـكالت را لمـس كردنـد كسـانی هسـتند كـه بیش تر به 
ایـن برنامه هـا توجه دارند و برای شـركت در آنهـا گرایش دارند. 
همچنیـن كشـاورزانی كـه نسـبت بـه مسـیوالن و كارشناسـان 

مركزهـای جهـاد كشـاورزی نگـرش مثبت تـری دارنـد و بیشـتر 
در  شـركت  بـرای  بیش تـری  انگیـزه  دارنـد،  رضایـت  آنـان  از 
برنامه هـا دارنـد. انگیـزه كم تـر كشـاورزان بـا تجربـه بـاال بـرای 
شـركت در كالس هـا می توانـد بـه خاطـر انگیـزه پیشـرفت كم تر 

ایـن افـراد بـا توجـه بـه باالتر بـودن سـن آنها باشـد. 
نتایـج مطالعـه عزیزی خالخیلی و زمانی )1389(، نشـان داد 
نگـرش كشـاورزان نسـبت به مشـاركت و میزان درک مشـكالت 
مشـاركت  میـزان  بـر  را  مسـتقیم  تأثیـر  بیشـترین  موجـود 
و  عزیزی خالخیلـی  داشـتند.  آبیـاری  در مدیریـت  كشـاورزان 
زمانـی )2009(، نگـرش كشـاورزان نسـبت بـه برنامـه ترویجـی 
را یكـی از مهمتریـن عوامـل تأثیرگـذار روی میـزان مشـاركت 
آن هـا ذكـر كردنـد. حجـازی و سـلطانی )1385(، در مطالعـه ی 
خود سـن و تجربـه كشـاورزان را به عنوان عوامل موثـر بر انگیزه 

مشـاركت كشـاورزان در برنامه هـای ترویجـی مطـرح كردنـد.

در  شركت  برای  مازندران  كشاورزان  انگیزه  بر  تحقیق  متغیرهای  تأثیر  ترتیبی  رگرسیون  خالصه ی  جدول9- 
برنامه های آموزشی- ترویجی )خوشه اول(

متغییر 

میزان درک دشواری های شركت در كالس 
نگرش نسبت به مسئوالن و كارشناسان مراكز جهاد كشاورزی   

میزان تجربه كشاورزی
میزان ارتباط با شهر
شمار اعضای خانوار

برآورد 

0/565
0/657

-0/041
0/003
0/109

S.E. 

0/199
0/252
0/020
0/002
0/072

Wald 

8/103
6/812
4/337
3/551
2/290

Sig. 

0/004
0/009
0/037
0/060
0/130

R2 Cox and Snell= 0.743, R2 Nagelkerke= 0.835, R2 McFadden = 0.617
Y = 2.797 + 0.565 X1 + 0.657 X2 – 0.041 X3 + 0.003 X4 + 0.109

در خوشـه ی دوم، بنابـر نتیجـه ی آزمـون همبسـتگی پنـج 
متغیـر وارد آزمـون رگرسـیون ترتیبـی شـدند. آزمـون بـرازش 
مـدل بـا توجـه بـه مقـدار كای اسـكویر و سـطح معنـی داری آن 
)χ۲=37/737،Sig =0/001( نشـان می دهـد مـدل رگرسـیونی 
دارای بـرازش خوبـی اسـت. پنـج متغیـری كـه وارد رگرسـیون 
شـدند بـر پایـه ضریب هـای تعییـن پـزودو در مجمـوع 15/2 تـا 
30/2 درصـد از احتمـال تغییرپذیـری متغیـر وابسـته انگیـزه 
كشـاورزان بـرای شـركت در برنامه هـای آموزشـی- ترویجـی را 
تبییـن می كننـد )جـدول 10(. افـزون بـر متغیـر میـزان درک 
دشـواری ها كـه در خوشـه پیشـین راجـع  بـه آن بحـث شـد در 
كشـاورزی  جهـاد  مركزهـای  بـه  مراجعـه  میـزان  خوشـه  ایـن 
یكـی از عامل هـای تأثیرگـذار روی میـزان انگیـزه بـود. كسـانی 

كـه مراجعـه بیشـتری بـه مركزهـای دارنـد هـم بـا موضـوع هـا، 
فناوری هـا و نوآوری هـا بـه روز و مـورد توصیـه مركزهـا بیشـتر 
آشـنا می شـوند و ارتباط عاطفی نزدیكتری با كارشناسـان پیدا 
می كننـد كـه ایـن نـكات می توانـد روی انگیـزه آنـان تأثیرگـذار 
آشـنایی  میـزان  نیـز   ،)1389( همـكاران  و  پورسـینا  باشـد. 
روسـتاییان بـا مركزها و موسسـات كشـاورزی را به عنـوان عامل 
موثـر روی انگیـزه كار كشـاورزی آنهـا بیـان نمودنـد. همچنیـن 
دارد  احتمـال  می كننـد  تماشـا  تلویزیـون  بیشـتر  كـه  كسـانی 
بـه خاطـر دیـد بازتـر نسـبت بـه مسـایل و موضوع هـا یـا شـاید 
بـه خاطـر وقـت آزاد بیشـتر نسـبت بـه دیگـر كشـاورزان انگیـزه 

باالتـری بـرای شـركت در برنامه هـا داشـتند.
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جدول8- گروه بندی )خوشه بندی( آزمودنی ها بر پایه ویژگی های جمعیت شناختی

ویژگی ها

سن
میزان تحصیالت

میزان تجربه كشاورزی

)152 = N(خوشه دوم

34/28
12/71
9/30

)72 = N(خوشه اول

65/75
3/99

46/82

)174 = N(خوشه سوم

50/27
9/53

24/54

F میزان

572/21
125/70
781/68

سطح معنی داری

0/001
0/001
0/001

(ANOVA) آزمون تحلیل واریانس خوشه های تشکیل شده

همان گونـه كـه جدول 7 نشـان می دهـد، افراد مورد بررسـی 
برنامه هـای  در  شـركت  بـرای  كل  انگیـزه  میـزان  پایـه ی  بـر 
آموزشـی-ترویجی مركزهـای جهـاد كشـاورزی بـه چهـار گـروه 
دارای  افـراد  بـه  مربـوط  فراوانـی  بیش تریـن  شـدند.  تقسـیم 
انگیـزه كـم )50/7 درصـد( بـود و پـس از آن افـراد دارای انگیـزه 

متوسـط بیش تریـن فراوانـی را بـه خـود اختصـاص دادنـد. 

افراد مورد مطالعه، بررسی رابطه ی  با توجه به شمار باالی 
ضعیف  خیلی  روابط  می شد  باعث  گروه  یک  قالب  در  متغیرها 
آزمودنی ها  بین  بیش تری  همگنی  اینكه  به منظور  لذا  باشند. 
وجود داشته باشد با بهره گیری از تحلیل خوشه ای و استفاده از سه 
متغیر سن، سطح تحصیالت و میزان تجربه كشاورزی افراد مورد 
بررسی به سه گروه تقسیم شدند. یكی از هدف های طبقه بندی، 
پیش بینی است و باعث جداسازی افرادی می شود كه رفتارهای 
متفاوتی نیاز دارند )اوریت و همكاران، 2011(. در جدول 8 شمار 
افراد قرار گرفته در هر خوشه و وضعیت متغیرها در هر كدام از آنها 
مشاهده می شود. خوشه ی اول، كشاورزان مّسن تر با تجربه باال 
و سطح تحصیالت پایین، خوشه دوم كشاورزان جوان با تجربه 
پایین تر و سطح تحصیالت باال و خوشه سوم كشاورزان میان سال 
بودند.  به دو گروه دیگر  با تجربه و سطح سواد متوسط نسبت 
همچنین آزمون مقایسه میانگین این ویژگی ها بین سه گروه نیز 
نشان داد اختالف میانگین سن، تحصیالت و تجربه كشاورزی 

بین سه گروه در سطح یک درصد معنی دار می باشد )جدول 8(.

جدول6- مقایسه میانگین رتبه انگیزه های كشاورزان مازندران برای شركت در برنامه های آموزشی- ترویجی  

انگیزنده ها

رفاهی

كمال جویی

انگیزه كل

میانگین
 

2/66

1/95

گویه ها

بودن در جمع دوستان و تباذل نظرهای دوستانه
داشتن لحظه های خوش و سرگرم كننده در كالس ها

پر كردن اوقات فراغت و لذت بردن از آن
كسب آرامش و دوری از مشكالت

افزایش دانش و آگاهی خود در ارتباط با محصوالت كشاورزی و رفع 
نارسایی های كشتزار

ارضای حس كنجكاوی و خالقیت در كار
احساس مسیولیت برای پیشرفت روستا

سودمندی و كمک به دیگر كشاورزان و اهالی روستا

انحراف معیار

0/85

0/59

میانگین رتبه

3/38

Chi-Square

429/70

Sig. 

0/001

*دامنه میانگین از 0 تا 4 می باشد.

پایـه ی  بـر  پاسـخ گو  كشـاورزان  فراوانـی  توزیـع  جـدول7- 
انگیـزه  كل  میـزان 

ّحد 

خیلی كم )1-0(
كم )2-1(

متوسط )3-2(
زیاد )4-3(

جمع

فراوانی

24
210
162
18

414

درصد

5/8
50/7
39/1
4/3
100

درصد انباشته

5/8
56/5
95/7
100

-

در  تحقیق  متغیرهای  توانایی  میزان  تعیین  به منظور 
مختلف،  خوشه های  در  كشاورزان  انگیزه  میزان  پیش بینی 

آن  نتایج  بنابر  و  شد  استفاده  همبستگی  آزمون  از  آغاز  در 
انگیزه  میزان  با  معنی دار  همبستگی  دارای  كه  متغیرهایی 
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كشاورزان بودند، وارد رگرسیون شدند. نتایج رگرسیون ترتیبی 
و  اسكوئر  كای  به میزان  توجه  با  نشان می دهد  اول  در خوشه 
دارای  مدل   )χ۲=77/478،  Sig=0/001( آن  شدن  معنی دار 
برازش خوبی می باشد. همچنین بر پایه مقادیر ضریب تعیین 
به  نسبت  نگرش  دشواری ها،  درک  میزان  متغیرهای  پزودو 
مسیوالن و كارشناسان مركزهای جهاد كشاورزی، میزان تجربه 
كشاورزی، میزان جهان شهری شدن و شمار اعضای خانواده در 
مجموع قادرند 61/7 تا 83/5 درصد از احتمال تغییرات متغیر 
وابسته انگیزه برای شركت در برنامه های آموزشی- ترویجی را 

پیش بینی نمایند )جدول 9(. 
كشـاورزانی كه با دشـواری شـركت در برنامه ها رو به رو بودند 
و ایـن مشـكالت را لمـس كردنـد كسـانی هسـتند كـه بیش تر به 
ایـن برنامه هـا توجه دارند و برای شـركت در آنهـا گرایش دارند. 
همچنیـن كشـاورزانی كـه نسـبت بـه مسـیوالن و كارشناسـان 

مركزهـای جهـاد كشـاورزی نگـرش مثبت تـری دارنـد و بیشـتر 
در  شـركت  بـرای  بیش تـری  انگیـزه  دارنـد،  رضایـت  آنـان  از 
برنامه هـا دارنـد. انگیـزه كم تـر كشـاورزان بـا تجربـه بـاال بـرای 
شـركت در كالس هـا می توانـد بـه خاطـر انگیـزه پیشـرفت كم تر 

ایـن افـراد بـا توجـه بـه باالتر بـودن سـن آنها باشـد. 
نتایـج مطالعـه عزیزی خالخیلی و زمانی )1389(، نشـان داد 
نگـرش كشـاورزان نسـبت به مشـاركت و میزان درک مشـكالت 
مشـاركت  میـزان  بـر  را  مسـتقیم  تأثیـر  بیشـترین  موجـود 
و  عزیزی خالخیلـی  داشـتند.  آبیـاری  در مدیریـت  كشـاورزان 
زمانـی )2009(، نگـرش كشـاورزان نسـبت بـه برنامـه ترویجـی 
را یكـی از مهمتریـن عوامـل تأثیرگـذار روی میـزان مشـاركت 
آن هـا ذكـر كردنـد. حجـازی و سـلطانی )1385(، در مطالعـه ی 
خود سـن و تجربـه كشـاورزان را به عنوان عوامل موثـر بر انگیزه 

مشـاركت كشـاورزان در برنامه هـای ترویجـی مطـرح كردنـد.

در  شركت  برای  مازندران  كشاورزان  انگیزه  بر  تحقیق  متغیرهای  تأثیر  ترتیبی  رگرسیون  خالصه ی  جدول9- 
برنامه های آموزشی- ترویجی )خوشه اول(

متغییر 

میزان درک دشواری های شركت در كالس 
نگرش نسبت به مسئوالن و كارشناسان مراكز جهاد كشاورزی   

میزان تجربه كشاورزی
میزان ارتباط با شهر
شمار اعضای خانوار

برآورد 

0/565
0/657

-0/041
0/003
0/109

S.E. 

0/199
0/252
0/020
0/002
0/072

Wald 

8/103
6/812
4/337
3/551
2/290

Sig. 

0/004
0/009
0/037
0/060
0/130

R2 Cox and Snell= 0.743, R2 Nagelkerke= 0.835, R2 McFadden = 0.617
Y = 2.797 + 0.565 X1 + 0.657 X2 – 0.041 X3 + 0.003 X4 + 0.109

در خوشـه ی دوم، بنابـر نتیجـه ی آزمـون همبسـتگی پنـج 
متغیـر وارد آزمـون رگرسـیون ترتیبـی شـدند. آزمـون بـرازش 
مـدل بـا توجـه بـه مقـدار كای اسـكویر و سـطح معنـی داری آن 
)χ۲=37/737،Sig =0/001( نشـان می دهـد مـدل رگرسـیونی 
دارای بـرازش خوبـی اسـت. پنـج متغیـری كـه وارد رگرسـیون 
شـدند بـر پایـه ضریب هـای تعییـن پـزودو در مجمـوع 15/2 تـا 
30/2 درصـد از احتمـال تغییرپذیـری متغیـر وابسـته انگیـزه 
كشـاورزان بـرای شـركت در برنامه هـای آموزشـی- ترویجـی را 
تبییـن می كننـد )جـدول 10(. افـزون بـر متغیـر میـزان درک 
دشـواری ها كـه در خوشـه پیشـین راجـع  بـه آن بحـث شـد در 
كشـاورزی  جهـاد  مركزهـای  بـه  مراجعـه  میـزان  خوشـه  ایـن 
یكـی از عامل هـای تأثیرگـذار روی میـزان انگیـزه بـود. كسـانی 

كـه مراجعـه بیشـتری بـه مركزهـای دارنـد هـم بـا موضـوع هـا، 
فناوری هـا و نوآوری هـا بـه روز و مـورد توصیـه مركزهـا بیشـتر 
آشـنا می شـوند و ارتباط عاطفی نزدیكتری با كارشناسـان پیدا 
می كننـد كـه ایـن نـكات می توانـد روی انگیـزه آنـان تأثیرگـذار 
آشـنایی  میـزان  نیـز   ،)1389( همـكاران  و  پورسـینا  باشـد. 
روسـتاییان بـا مركزها و موسسـات كشـاورزی را به عنـوان عامل 
موثـر روی انگیـزه كار كشـاورزی آنهـا بیـان نمودنـد. همچنیـن 
دارد  احتمـال  می كننـد  تماشـا  تلویزیـون  بیشـتر  كـه  كسـانی 
بـه خاطـر دیـد بازتـر نسـبت بـه مسـایل و موضوع هـا یـا شـاید 
بـه خاطـر وقـت آزاد بیشـتر نسـبت بـه دیگـر كشـاورزان انگیـزه 

باالتـری بـرای شـركت در برنامه هـا داشـتند.
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در  شركت  برای  مازندران  كشاورزان  انگیزه  بر  تحقیق  متغیرهای  تأثیر  ترتیبی  رگرسیون  خالصه ی  جدول10- 
برنامه های آموزشی- ترویجی )خوشه دوم(

متغییر 

میزان درک دشواری ها شركت در كالس 
میزان مراجعه به مراكز جهاد كشاورزی   

میزان ساعت های تماشای تلویزیون
میزان پذیرش مسئولیت در روستا

میزان تجربه كشاورزی

برآورد 

0/402
0/029
0/015
0/583

-0/043

S.E. 

0/132
0/009
0/007
0/243
0/023

Wald 

9/226
10/253
5/380
5/747
3/490

Sig. 

0/002
0/001
0/020
0/017
0/062

R2 Cox and Snell= 0.261, R2 Nagelkerke= 0.302, R2 McFadden = 0.152
Y = 2.795 + 0.402 X1 + 0.029 X2 + 0.015 X3 + 0.583 X4 – 0.043 X5

در خوشـه سـوم كـه شـامل كشـاورزان میان سـال بـا تجربـه 
آزمـون  پایـه  بـر  بودنـد چهـار متغیـر  و سـطح سـواد متوسـط 
همبسـتگی انتخـاب شـدند و وارد معادلـه ی رگرسـیون ترتیبی 
شـدند. نتیجـه ی آزمـون بـرازش مـدل نشـان دهنده ی بـرازش 
 .)χ۲=30/248،Sig=0/001( مناسب مدل رگرسیونی می باشـد
بـر پایـه ضریب های تعییـن كه در جـدول 11 مالحظه می شـود 
ایـن چهـار متغیـر در مجمـوع توانسـتند حـدود 17/8 تـا 32/9 
درصـد از تغییرپذیـری متغیر وابسـته میـزان انگیزه كشـاورزان 

را پیش بینـی كننـد. 

افـزون بـر متغیرهـای پیشـین در ایـن خوشـه سـن افـراد 
بـرای شـركت در  انگیـزه كشـاورزان  دارای تأثیـر منفـی روی 
می توانـد  امـر  ایـن  كـه  بـود  ترویجـی  آموزشـی-  برنامه هـای 
بـه دلیـل دشـواری بیشـتر افـراد پیـر بـه حضـور در كالس هـا و 
برنامه هـا بـا توجـه بـه شـرایط جسـمانی آنـان باشـد. مطالعـه 
رنجبـر )1388( در مـورد گنـدم كاران شهرسـتان كرمانشـاه نیز 
نشـان داد كشـاورزان بی سـواد و مسـن به طـوری معنـی داری 
ترویجـی  آموزشـی-  خدمـات  از  كشـاورزان  سـایر  از  كمتـر 

بودنـد. بهره منـد 

برنامه های  در  شركت  برای  كشاورزان  انگیزه  روی  تحقیق  متغیرهای  تأثیر  ترتیبی  رگرسیون  خالصه ی  جدول11- 
آموزشی- ترویجی )خوشه سوم(

متغییر 

میزان درک دشواری ها شركت در كالس 
نگرش نسبت به مسئوالن و كارشناسان مراكز جهاد كشاورزی   

سن
میزان عملكرد محصول برنج

برآورد 

0/995
0/715

-0/076
-0/094

S.E. 

0/212
0/242
0/028
0/076

Wald 

21/929
8/698
7/448
1/540

Sig. 

21/929
8/698
7/448
1/540

R2 Cox and Snell= 0.275, R2 Nagelkerke= 0.329, R2 McFadden = 0.178
Y = - 0.727 + 0.995 X1 + 0.715 X2 – 0.076 X3 -0.094 X4

بحث و نتیجه گیری
آمـوزش یكـی از مهم ترین عامل هـای تعیین كننـده میزان 
توسـعه و بهزیسـتی مـردم روسـتایی اسـت و بـا توجه بـه اینكه 
شـغل بیشـتر روسـتاییان، كشـاورزی اسـت نقـش مركزهـای 
اهمیـت  بسـیار  روسـتاییان  آمـوزش  بـرای  كشـاورزی  جهـاد 
و  گرایـش  میـزان  كننـده  تعییـن  عامل هـای  از  یكـی  دارد. 
اسـتقبال كشـاورزان از برنامه هـا و كالس هـای ایـن مركزهـا، 

انگیـزه كشـاورزان می باشـد.  میـزان 

در  مختلفـی  گروه هـای  داد  نشـان  نتایـج  كـه  همان گونـه 
و  برنامه هـا  در  شـركت  بـرای  كشـاورزان  تشـویق  و  ترغیـب 
كالس های ترویجی می توانند نقش داشـته باشـند. شناسـایی 
و اسـتفاده از افـراد و گروه هـای مختلـف كه تأثیرگـذاری خوبی 
روی مخاطبـان برنامـه دارنـد می توانـد بـه دسـتیابی هـدف ها 
كمـک شـایانی كنـد. لـذا در اطالع رسـانی و تبلیـغ برنامه هـای 
همـه ی  از  شـود  سـعی  بایـد  كشـاورزان  ترویجـی  آموزشـی- 
گروه هـای موجـود ماننـد شـورا، دهیـار و دیگـر كشـاورزان و 

انگیزه کشاورزان برای شرکت ...
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آشـنایان بـرای جلـب كشـاورزان اسـتفاده كـرد. 
مهم تریـن دشـواری كشـاورزان بـرای شـركت در برنامه هـا، 
مناسـب  همچنیـن  و  وقـت  نداشـتن  شـغلی،  دغدغه هـای 
نبـودن زمـان و فصـل برگـزاری دوره هـا بـود. بنابرایـن بـا یـک 
و  كالس هـا  برنامـه  سـازی  هماهنـگ  و  بهتـر  برنامه ریـزی 
دوره هـا بـا اوقـات فراغـت گروه هـای هـدف مختلـف، می تـوان 
اسـتقبال كشـاورزان از برنامه ها را افزایـش داد. برای مثال در 
فصـل زمسـتان كـه فّعالّیت كشـاورزی كم تـر اسـت و همچنین 
شـب ها می توانـد زمـان مناسـب تری بـرای برگـزاری كالس هـا 
باشـد و تـا جایـی كـه امـكان دارد بایـد كالس هـا در مزرعـه و 

محـل كار كشـاورزان برگـزار شـود. 
تأثیـر  تحـت  برنامه هـا  در  شـركت  بـرای  افـراد  گرایـش 
نكتـه  نخسـتین  نتیجـه  در  می باشـد،  مختلفـی  انگیزه هـای 
در انگیـزش كشـاورزان بایـد توجـه بـه همـه ی ایـن انگیزه هـا 
در  كشـاورزان  مشـاركت  جلـب  جهـت  آنهـا  از  بهره گیـری  و 
برنامه هـا باشـد. همچنیـن انگیـزه كمال جویی نسـبت به دیگر 
انگیزه هـا باالتـر بـود، از این رو می تـوان با نیازسـنجی و توجیه 
كشـاورزان پیـش از برگـزاری، در مـورد اینكـه ایـن دوره ها چه 
اطالعـات و آگاهی هایـی بـه آنـان خواهـد داد و در رفـع كـدام 
پرسـش و ابهـام بـه آنان كمـک خواهد كـرد و چه تأثیـری روی 
ترغیـب  در  می تـوان  گذاشـت  خواهـد  روسـتا  كلـی  وضعیـت 

كشـاورزان اسـتفاده كـرد.
انگیـزه  میـزان  پیش بینـی  در  مهـم  عامل هـای  از  یكـی 

نگـرش  بررسـی،  مـورد  مختلـف  خوشـه های  در  كشـاورزان 
مركزهـای  كارشناسـان  و  مسـیوالن  بـه  نسـبت  كشـاورزان 
جهـاد كشـاورزی بـود. با بهبـود و ارتقـای نگرش كشـاورزان از 
طریـق افزایـش كارایی و اثربخشـی مركزهای جهاد كشـاورزی 
بـرای  مركزهـا  فّعالّیت هـای  بیشـتر  چـه  هـر  شناسـاندن  و 
انگیـزه  میـزان  كـه  بـود  امیـدوار  كشـاورزان منطقـه می تـوان 
كشـاورزان بـرای شـركت در دوره هـا و برنامه هـا افزایـش پیـدا 
كنـد. مسـیوالن و كارشناسـان بایـد میـزان مراجعـه خـود بـه 
روسـتاها و كشـتزارها را بیشـتر كننـد تـا بـا دیـدار مسـتقیم و 
صحبـت كـردن بـا كشـاورزان هـم درک بهتـری از پرسـش ها و 
ابهـام هـای مـورد نظـر كشـاورزان داشـته باشـند و هـم وجهـه 

بیشـتری نـزد آنـان پیـدا كننـد.

پی نوشت ها:

1- well being
2- Content of work
3- Need for Achievement Theory
4- Good Agricultural Practices
5- Multistage random sampling
6- Agricultural Knowledge & Information 

System/ AKIS

منبع ها
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آشـنایان بـرای جلـب كشـاورزان اسـتفاده كـرد. 
مهم تریـن دشـواری كشـاورزان بـرای شـركت در برنامه هـا، 
مناسـب  همچنیـن  و  وقـت  نداشـتن  شـغلی،  دغدغه هـای 
نبـودن زمـان و فصـل برگـزاری دوره هـا بـود. بنابرایـن بـا یـک 
و  كالس هـا  برنامـه  سـازی  هماهنـگ  و  بهتـر  برنامه ریـزی 
دوره هـا بـا اوقـات فراغـت گروه هـای هـدف مختلـف، می تـوان 
اسـتقبال كشـاورزان از برنامه ها را افزایـش داد. برای مثال در 
فصـل زمسـتان كـه فّعالّیت كشـاورزی كم تـر اسـت و همچنین 
شـب ها می توانـد زمـان مناسـب تری بـرای برگـزاری كالس هـا 
باشـد و تـا جایـی كـه امـكان دارد بایـد كالس هـا در مزرعـه و 
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Abstract
In order to rural development and farmers’ wellbeing, Jihad Agricultural Centers play an important 

role in educating and increasing farmers’ knowledge and information. This study was conducted to 
investigate farmers’ motivation for attending in educational programs of Jihad Agricultural Centers. 
Farmers of Mazandaran province included research population (N= 336532), using Kerejcie & Morgan 
Sampling Table 384 person were determined as sample size and to increase confidence they were raised 
to 414 farmers that were selected by multistage random sampling. This study is a semi-experimental 
research and the survey technique was used to gather data. Research instrument was a questionnaire 
whose validity was confirmed with experts and university professors. The Ordinal Theta coefficients (θ 
= 0.756 - 0.898) revealed the suitable reliability of measuring instrument. Investigation of farmers’ mo-
tivation in four components showed that idealistic and physiological motivations had a higher average 
than the pleasure and recognition motivations. Using cluster analysis farmers divided to 3 homogeneous 
groups and analysis of variance test showed these groups significantly differ in variables that used for 
clustering. Ordinal regression in these clusters revealed that recognizing the problems of attendance, 
attitude toward personnel of Jihad Agricultural Centers, , visiting the Jihad Agricultural Centers, taking 
responsibility in the village, and the number of household members had main role in predicting farmers’ 
motivation, also 15.2 to 83.5 percent of variation in dependent variable were predicted by these varia-
bles.   
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