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 چکیده

زان کشاور گرید یبرا یبا هدف الگوساز یجیترو یهادر برنامه شرویو کشاورزان پ یاستفاده از رهبران محل
 یکشورها ترشیدر ب یجیترو یرساناطالع نیچنسودمند و هم یهایاشاعه نوآور یدر راستا دکنندگانیو تول

 شیبرتر استان کرمان در افزا رزانکشاو یآموزش یاثربخش یواکاو قیتحق نیا ی. هدف کلباشدیجهان معمول م
 یفیو ک یکم شیدرافزا نینو یهایفناور یریبه کارگ زانیدر واحد سطح و م نهیو عملکرد، کاهش هز دیتول

 یپژوهش کم کیحاضر  قیتحق استفاده شد. دمانیاز د نی. در اباشدیاستان کرمان م یمحصوالت کشاورز
اطالعات استفاده شد. در کنار آن از  یگردآور یابزار اصل نواننامه ساختارمند به عاست که در آن از پرسش

تن  5214 قیتحق یآمار یها استفاده شد. جامعهداده یگردآور یبرا یاو کتابخانه یمطالعه و مرور اسناد
رمول ف یاستان کرمان بود. بر مبنا یکنندگان برتر محصوالت باغ دیتن تول 54و  یمحصوالت باغ دکنندگانیتول

نجش س یو برا جینامه از متخصصان رشته تروپرسش یروائ نییتع یداران برآورد شد. براتن از باغ 222کوکران 
و  22سخه ن SPSS یافزار آمارها با استفاده از نرمداده لیو تحل هیاستفاده شد. تجز یبیترت یاز روش تتا ییایپا

 رسون،یپ یبستگهم بیتست، ضر ی)ت یاپارامترو ن یپارامتر یو استنباط یفیآمار توص یهاآماره یریبا به کارگ
در  وانندتیبرداران برتر مپژوهش نشان داد که بهره جی( انجام شد. نتارمنیاسپ یبستگهم بیو ضر یتنیمن و

لکرد و کاهش عم شیافزا برداران برتر بربهره ریتأث نیترشیباشند. ب رگذاریاثر بخش و تاث یابعاد مختلف آموزش
 نهیاده بهو استف ستیز طیدر حفظ مح یرگذاریتاث نیترو کم نینو یفناور یریبه کارگ یبعد رتبهو در  هانهیهز

 و یجیو ترو یبرداران برتر به عنوان مددکار آموزشاستفاده از بهره شودیم شنهادی. لذا پباشدیها ماز نهاده
 .ردیقرار گ انسازم یهانمونه در برنامه یهااز باغ دیو بازد یآموزش یهاکالس لیتشک
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 قدمهم
دارد و  یامفهوم چندجانبه و گسترده یاثربخش

ز ا یگوناگون یهافیتعر شمندانینظران و اندصاحب
 ای فرد ینقطه نظرها یاثربخش نییاند. در تعآن کرده

نقطه نظرها روشن و  نیخاص مهم است که ا یافراد
و کشاورزان  یباشد. استفاده از رهبران محل حیصر

 یبرا یالگوساز هدفبا  یجیترو یهادر برنامه شرویپ
ه و استفاده از آنان ب دکنندگانیکشاورزان و تول گرید

 نیچنسودمند و هم یهایمنظور اشاعه نوآور
جهان  یکشورها ترشیدر ب یجیترو یرساناطالع

 یهاکه در برنامه یاباشد، به گونه یمعمول بوده وم
 یجینقش ترو یفایا یبرا یگاهیهمواره جا یجیترو

راد و  یتی)عنا شودیگرفته م نظرافراد در  نیا
 دکنندگانیافراد تول نی(. از جمله ا1288همکاران، 

هستند که با  یدر بخش کشاورز یینمونه روستا
 توانندیم یاجتماع گاهیو جا یاز مهارت فن یبرخوردار

 یهانظام و برنامه یهاهدف شبردیدر پ یانقش ارزنده
ه توجه ب با(. یزیو عز یدیداشته باشند. )مو یجیترو

مختلف  یهاکه در کشور ما سال هاست در رشته نیا
 ییاروست یهانمونه یعیو منابع طب یکشاورز یتخصص

 یهاتیبا هدف انجام فعال یجیراهبرد ترو کیبه عنوان 
سش پر نی, اشوندیم یانتخاب و معرف یجیمختلف ترو

 یهامسئوالن مربوطه مطرح شده است که نمونه یبرا
 یهاتیانجام فعال ییتا چه حد توانا بمنتخ ییروستا

 کی یجیکارکرد ترو گرید انیبه ب ایرا دارند و  یجیترو
ر د ییروستا یهانمونه ایو آ ستیچ یینمونه روستا

ا ر یالزم و کاف یاثربخش یجیترو یهاتیانجام فعال
رتر ب دکنندگانیانتخاب تول یهدف کل نیتردارند. مهم

 دیتول تیو در نها یفیو ک یکم شیافزا یکشاورز
 و یاز راه انتقال دانش فن یمحصوالت کشاورز داریپا
 یهایفناور از،یو مورد ن یکاربرد یقاتیتحق یهاافتهی

برداران خبره بهره یعلم یهامربوط و مناسب و تجربه
و  ی)سلوک باشدیبرداران مبهره گریو نمونه به د

کشاورزان نمونه بخش  تی( موفق1225همکاران، 
 قیاست که دانش را با تجربه تلف نیدر ا یزکشاور

 اریسب دیاند به تولبهتر توانسته تیریکرده و با مد
از  یکیو  ابندیدست  یکشور یهانیانگیاز م ترشیب

رزان و کشاو یکشاورزان نمونه کشور نیشکاف ب لیدال

بخش  قاتیو تحق هاافتهیدر استفاده از  یعاد
(. 1288 ،یو ملک محمد یاست )زمان یکشاورز

با  یجیترو یهاتیدر فعال شرویاستفاده از کشاورزان پ
کشاورزان،  گرید یبرا یچون الگوساز ییهاهدف

آنان به منظور اشاعه  یو تجرب یاستفاده از توان عمل
در  یجیترو یرساناطالع زیسودمند و ن یهاینوآور

 زیجهان معمول بوده و در کشور ما ن یکشورها ترشیب
 یفایا یبرا یگاهیهمواره جا یجیترو یهادر برنامه
افراد در نظر گرفته شده است  نیا یجینقش ترو

 قیتحق نیا ی(. هدف کل1281 ،ینیو حس یاثی)غ
کشاورزان برتر  یآموزش یاثربخش یابیارزش یواکاو

 عملکرد در واحد سطح، د،یتول تیاستان در بهبود وضع
 یریبه کارگ زانیدر واحد سطح و م نهیکاهش هز

 ییاراک شیبر افزا ریتأث یو به طور کل نینو یهایرفناو
استان کرمان  یمحصوالت کشاورز یفیو ک یکم

 . باشدیم
 نیدر ارتباط با موضوع ا یچند یهایبررس

 جیبخش به نتا نیپژوهش انجام گرفته است که در ا
پژوهش جنت و  جینتا. شودیها اشاره ماز آن یبرخ

 یجیترو یهادوره ی( در مورد اثربخش1281همکاران )
مراتع شهرستان گرمسار  ایچند منظوره در حفظ و اح

 یهمخوان زانیم الت،یسطح تحص نینشان داد که ب
 ازیمحتوا با ن یهمخوان زانیم ،یآموزش ازیهدف با ن

 ،یو قابل درک بودن مطالب آموزش ایگو ،یآموزش
به  شیگر با بهره برداران، گراارتباط آموزش زانیم

از  تیرضا ،یآموزش یهاشرکت دوباره در کالس
و  ینو بودن مطالب آموزش ،یآموزش یهادوره

برداران با ط بهرهیبا شرا یآموزش طیمح یهمخوان
 داریرابطه مثبت و معن یجیترو یهادوره یاثربخش

با  یدر پژوهش Renchie et al( 2225وجود دارد. )
 جهینت نیبه ا یآموزش یهابرنامه یعنوان اثربخش

و  یکار کشاورز نهیشیسن، پ نیکه ب افتندیدست 
 یداریها، رابطه معنبا تحقق هدف التیسطح تحص

 و یبه دست آمده از پژوهش سلوک جیوجود ندارد. نتا
 یاثربخش یبررس نهی( در زم1225همکاران )

سطح دانش  یدر ارتقا یجیو ترو یآموزش یهاتیفعال
استان سمنان؛  یکشاورز دیتول یهایتعاون یاعضا

 یمربوط به محتوا یهاعامل نینشان داد که ب
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 یهامربوط به مرحله یآموزش یهابرنامه ،یآموزش
گر، مربوط به آموزش یهاعامل ول،محص دیتول

و مشارکت با  یفناور ،یآموزش ازیمحتوا با ن یهمخوان
 یجیوو تر یآموزش یهاتیفعال یبخشوابسته اثر ریمتغ

 وجود یداریسطح دانش رابطه مثبت و معن یدر ارتقا
 یهابرنامه یبخشاثر یبه بررس ،یدیو مو یاتیدارد. ح

بخش  بردارانرهبه دگاهیاز د یکشاورز یونیزیتلو
مؤثر بر آن  یهاسازه نییاستان فارس و تع یکشاورز

آنان نشان داد که درصد  یهایبررس جیپرداختند. نتا
ها بودند. برنامه نیبرداران جزء مخاطبان ااز بهره یکم

 یونیزیتلو یهابرنامه یمخاطبان، اثرگذار دگاهیاز د
 در ،یو کل یشرط م،یمستق یاز نظر اثرها یکشاورز

 ریز ،یو شناخت یانباشت یحد متوسط و از نظر اثرگذار
از شبکه  یتمندیرضا یرهایمتوسط بوده است. متغ

فرد در توجه به برنامه و  یهاهدف ،یاستان یونیزیتلو
را در  ییتوانا نیترشیب یاعتماد به رسانه استان

 یرساند. در برها داشتهبرنامه نیا یاثربخش ینیبشیپ
مخاطبان،  یکشاورز عاتکسب اطال یهامنبع

چهارم قراردارد.  گاهیدر جا ونیزیمشخص شد که تلو
 ی( به بررس1222) نیکن الدساربان و ر یدریح

 لیکشاورزان اردب یاثربخش در توانمندساز یهاعامل
را در مرحله اول و  یاقتصاد یهاپرداخته و عامل

بعد  یهارا در مرحله یطیو مح یاجتماع یهاعامل
( به 1282و همکاران ) یت دانستند. رستمیاهم یدارا

 یجیترو یآموزش یهاتیفعال یاثربخش یبررس
سطح دانش کشاورزان توتون کار  یارتقا رامونیپ

عامل مؤثر بر  نیتراستان مازندران پرداختند. مهم
 یتوامح ریمتغ ،یجیترو یآموزش یهاتیفعال یاثربخش

 یسازگار ریاست. متغ یجیترو یآموزش یهاتیفعال
 زیتوتون کاران ن ازیبا ن یجیترو یآموزش یهاتیفعال

ارد. د ریتأث یجیترو یآموزش یهاتیفعال یدر اثربخش
مؤثر در  یهاعامل ی( به بررس1224) یو ملکوت یزمان

ر د یقاتیتحق یهاافتهیانتفال  یهاطرح یاثربخش
 استان فارس یبخش کشاورز یانسان یهاتوسعه منبع

 زیقه و نو عال زهیانگ قیتحق نیا جیپرداختند. بنا بر نتا
به هنگام  نیمشارکت فعال برگزارکنندگان، تام

و  هایها و وجود خط مشطرح ازیمورد ن یهانهاده
 یریادامه به کارگ یبرا کنندهتیحما یهااستیس

 یهاتوسط کشاورزان از جمله عامل نینو یفناور
ها ها بودند که حضورشان در طرحبر طرح رگذاریتاث
 ی( اثربخش1225و همکاران ) یبود. محمود فیضع

کارکنان آموزش ضمن خدمت  یهادوره
 جیکردند. نتا یاستان قم را بررس یجهادکشاورز
آموزش ضمن  یهابود که دوره نیا یایپژوهش گو

استان قم در سه سطح مدل  یخدمت جهادکشاورز
ح و سط یریادگیسطح واکنش،  یعنی کیکرک پاتر

ن بدو جیاست و در سطح نتا شتهدا یرفتار اثربخش
در کشور هند،  گرید یبوده است. در پژوهش یاثربخش

Renchie et al( ,.2225در مقاله )تحت عنوان  یا
 جهینت نیکشاورزان به ا یآموزش یهابرنامه یاثربخش
و  یکار کشاورز نهیشیسن، پ نیکه ب افتندیدست 

 یداریبا تحقق هدف، رابطه معن التیسطح تحص
 . نداردوجود 

 شناسیروش
است و از  یپژوهش کم کیحاضر  قیتحق
 یگردآور یساختارمند به عنوان ابزار اصل نامهپرسش

 یها استفاده شد. در کنار آن از مرور مطالعه اسنادداده
اطالعات استفاده شد. با  یگردآور یبرا یاو کتابخانه

ر بخش د تیفعال نهیزم یو گستردگ یتوجه به گوناگون
ت برتر محصوال دکنندگانیتول یو گوناگون یکشاورز
کشت  ریدرصد از سطح ز 22و حدود  یکشاورز

کشور در استان کرمان واقع شده است، بخش  یهاباغ
مربوطه مورد هدف پژوهش  دکنندگانیو تول یباغبان

تن باغ داران  5214 قیتحق یقرار گرفتند. جامعه آمار
 یبر مبنا یاستان کرمان بود که شمار نمونه آمار

 یریگنفر برآورد شد که نمونه 182فرمول کوکران 
به صورت  یانتخاب افراد هر جامعه آمار یبرا یآمار

انجام گرفت. شمار باغ داران  یکامالً تصادف یاخوشه
متناسب  یتن که به روش تصادف 54برتر در کرمان 

نامه از پرسش یروائ نییتع یانتخاب شد. برا
 R ارافزاز نرم ییایسنجش پا یو برا جیمتخصصان ترو
 استفاده شد.  یبیترت یو محاسبه تتا

 ریبه شرح ز رهایسنجش متغ وهیو ش یژگیو
 :باشدیم
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 سطح و شیوه سنجش متغیر
 پایایی 

 )تتای ترتیبی(  

 - پنج سطحی –ترتیبی   سطح تحصیالت

 - نسبی میزان تجربه )سال( 

 - اسمی  فعالیت در تشکلها

 - نسبی میزان اراضی

 - اسمی منبع درآمد

 - ای لیکرتنقطه 4یک گویه، طیف  -ترتیبی وضعیت اقتصادی نسبت به سایرین

 - ترتیبی، یک سؤال  های ترویجیدفعات شرکت در برنامه

 - تربیتی، یک سؤال  دفعات مراجعه به جهاد کشاورزی

 - ترتیبی، یک سؤال  مشورت گرفتن از کارشناسان

 - ترتیبی، یک سؤال  بازدید از باغ بهره برداران

 182/2 1-4ترتیبی، پنج گویه با طیف لیکرت در دامنه  برتر تاثیرگذاری باغداران

 211/2 1-4ترتیبی، پنج گویه با طیف لیکرت در دامنه  برتربرداران اعتماد به آگاهی و دانش علمی بهره

 121/2 1-4ترتیبی، ده گویه با طیف لیکرت در دامنه  اثربخشی باغداران برتر

 
 SPSS یافزار آمارها با استفاده از نرمپردازش داده

آمار  یهااز روش ریمس نیانجام شد. در ا 22نسخه 
و  یدرصد، فراوان ،یجدول توافق ن،یانگی)م یفیتوص

و  یپارامتر ینما و مد( و استنباط ار،یانحراف مع
من  ن،رسویپ یبستگهم بیتست، ضر ی)ت یناپارامتر

. ( استفاده شدرمنیسپا یبستگهم بیو ضر یتنیو
  یپژوهش منظور از اثربخش نیکه در ا شودیم یادآوری

باغداران  دگاهینمونه، عبارت است از د باغداران
دانش،  شیباغداران نمونه در افزا رینسبت به تأث

 در باغ یعلم یهاهیتوص یریو بکارگ رشیمهارت، پذ
حد عملکرد در وا د،یتول تیآنان که منجر به بهبود وضع

به  زانیدر واحد سطح و م نهیسطح، کاهش هز
و  یکم شیافزا یو به طور کل نینو یفناور یریکارگ

 شود.  یکشاورز دمحصوالتیتول یداریو پا یفیک

 هاافتهی
محصوالت  دکنندگانیمربوط به تول جینتا

 یباغ
 2/21به طورعمده مرد ) یابیمورد ارز بردارانبهره

 سال  12-41 یدر رده سن ترشیدرصد(، ب
 پلمید یلیسطح تحص یدرصد( و دارا 2/24)

 بردارانبهره یسن نیانگی. مباشندیدرصد( م 8/22)

آنان به  نیترریو پ نیترسال بوده که جوان 2/54
درصدشان  1/1ساله بود که. حدود  18و  22 بیترت

 لمپیاز د ترشیب التیان تحصدرصدش 2/12و  سوادیب
 .(1دارند )جدول 

بهره  یو اقتصاد یاحرفه ،یشغل یهایژگیو
 برداران 
تجربه  نیانگیم یدارا یابیبرداران مورد ارزبهره

 یارکتجربه  نیترشی. بباشندیسال م 22حدود  یکار
 11-22مربوط به گروه  یمحصوالت باغ دکنندگانیتول

درصد به  4/11آن با  نیدرصد( و کمتر 1/22سال )
سال تعلق دارد. درضمن  1 - 12 یافراد با تجربه کار

 یسال تجربه کشاورز 4کمتر از  زیدرصد ن 2/12حدود 
ها درتشکل تیفعال تیوضع ی(. بررس2دارند )جدول 

برداران در درصد بهره 84که حدود  دهدینشان م
 یمختلف مانند شورا یهاو تشکل یاجتماع ینهادها
منا ا اتیه د،یتول یشهر و روستا، شرکت تعاون یاسالم

دارند و حدود  تیها عضوتشکل گریمساجد و اماکن و د
ندارند  تیعضو یتشکل چیدر ه زیدرصد ن 5/14

 یو باغ یزراع یکل اراض نیانگی(. م2)جدول 
ه آن ب نهیشیو ب نهیهکتار که باکم 1/11 نبردارابهره
 هکتار است. 122و  2 بیترت

 



 ... یآموزش یاثربخش 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 02 

 یابیبرداران مورد ارزبهره یشناخت تیجمع یهایژگیو -1جدول 
 آماریهای دیگرشاخص درصد ها گروه ویژگی

 جنسیت

 2/21 مرد

 8/2 زن ----

 122 جمع

 )سال(  سن

22≥ 4/11 
Mean= 45.90 

Std. Deviation= 11.21 
Median= 45 

Mode= 52 
Minimum= 20 
Maximum= 68 

52-21 2/12 
42-51 4/22 

12-41 2/24 

11≤ 8/2 

 122 جمع

 سطح تحصیالت

 1/1 سواد بی

---- 

 2/12 سواد کم

 1/22 زیر دیپلم

 8/22 دیپلم

 2/12 تر از دیپلمباال
 122 جمع

 

 یابیبرداران مورد ارزبهره یاحرفه یهایژگیو -0جدول 
 آماریهای دیگر شاخص درصد ها گروه ویژگی

 )سال(  میزان تجربه در کشاورزی

4≥ 2/12 

Mean= 20.1 
Std. Deviation= 13.2Median= 20 

Mode= 20 
Minimum= 1.0 

Maximum= 50.0 

12-1 4/11 

22-11 1/22 

22-21 2/22 

21≤ 2/14 
 122 جمع

 هافعالیت در تشکل

 4/11 شورای اسالمی شهر و روستا

---- 

 1/1 شرکت تعاونی تولید

 2/21 هیات امنا مساجد و اماکن

 4/28 ها دیگر تشکل
 5/14 نداشتن عضویت

 122 جمع

 میزان کل اراضی )باغی و زراعی( )هکتار( 

4≥ 5/14 

Mean= 17.4 
Std. Deviation= 18.7 

Minimum= 2.0 
Maximum= 100.0 

12 – 1/4 1/25 
22- 1/12 21 

11≤ 22 

 122 جمع

 میزان اراضی باغی )هکتار( 

1≥ 21 

Mean= 8.25 
Std. Deviation= 15.4 

Minimum= 0.0 
Maximum= 80.0 

4– 1/1 2/22 
12- 1/4 22 

12≤ 1/12 

 122 جمع

 میزان اراضی زراعی )هکتار( 

4≥ 5/52 

Mean= 8.90 
Std. Deviation= 7.6 

Minimum= 0.0 
Maximum= 30.0 

12– 1/4 4/25 
22- 1/12 2/14 

22≤ 8/1 

 122 جمع

 



 1318 ، زمستان11 شماره 

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 01   

 یابیبرداران مورد ارزبهره یدرآمد یهایژگیو -3جدول 
 درصد ها گروه ویژگی

 باالترین منبع درآمدی

 1/41 باغبانی

 2/21 زراعت

 1/1 داری دام

 8/2 شغل آزاد غیرکشاورزی

 8/2 شغل دولتی

 122 جمع

 مقایسه وضعیت درآمدی نسیت به دیگر افراد منطقه

 1/1  بسیار مطلوب

 5/14 مطلوب

 2/52 متوسط

 2/21  نامناسب

 1/1  بسیار نامناسب

 122 جمع

 
 نهیدست کم در دو زم یابیافراد مورد ارز یهمه

شغل آزاد  ،یزراعت، دامدار ،ی)باغبان یشغل
داشته و امرار معاش  تی( فعالیو دولت یرکشاورزیغ
ز ا دکنندگانیتول یمنبع درآمد نیتر. باالکردندیم

منبع  نیدرصد( و کمتر 1/41) «یباغدار» قیطر
شغل آزاد »مربوط به دوگروه  زین یدرآمد

درصد( بوده  8/2 کدام )هر «یدولت» و  «یرکشاورزیغ
منبع  بیبهترت زین ی(. زراعت و دامدار2است )جدول 

بوده است. از  انیدرصد پاسخگو 1/1و  2/21درآمد 
درصد باالتر از حد  1/22حدود  ،یاقتصاد تینظر وضع

در حد  یاقتصاد تیدرصد وضع 2/52متوسط، حدود 
 ترکم یاقتصاد تیدرصد( وضع 1/25) یمتوسط و مابق

 .انداز حد متوسط جامعه خود داشته
 دکنندگانیتول یجیترو یآموزش یهایژگیو

 یمحصوالت باغ
 یمحصوالت باغ دکنندگانیدرصدتول 22از  شیب

ز ا شیو ب شناسندیکارشناس/مروج منطقه خود را نم
 چیدر ه یمحصوالت باغ دکنندگانیدرصد تول 25

در  شرکت نیانگیاند. مشرکت نکرده یجیبرنامه ترو
 (x=2.4, sd=2.8)بار در سال  5/2 یجیترو یهابرنامه

 دکنندگانیدرصد تول 5/11حدود  گرید یبوده و از سو
 یهاتیاز پنج بار در سال در فعال شیب یمحصوالت باغ

 نیچنهم 5جدول یهاافتهیاند. شرکت کرده یجیترو
جهاد  یمراجعه به مرکزها نیانگیکه م دهدینشان م
با  (x=7.4, sd=6.5)بار در سال  5/1 یکشاورز

. باشدیمبار در سال  22صفر و  نیترشیو ب نیکمتر
 یجهاد کشاورز یافراد به مرکزها نیا عههدف از مراج

 1/25که حدود  نیمتفاوت بوده و نکته قابل توجه ا
نده کنمراجعه یمحصوالت باغ دکنندگانیدرصد از تول
 افتیبه منظور در ،یجهاد کشاورز یبه مرکزها

اند. از کارشناسان مراجعه نکرده ییمشورت و راهنما
 کینزد که دهدینشان م نیچنهم 5جدول  یهاافتهی

درصد( از بهره برداران، کشاورزان  2/51) یمیبه ن
برداران برتر( منطقه خود را به کل نمونه )بهره

 یابیدرصد افراد مورد ارز 2/42از  شیو ب شناسندینم
 دیبازد« بهره بردار برتر»و باغ  یدیواحد تول چیاز ه

. در باشدیبار در سال م 1/1 دهایبازد نیانگینکرده و م
برداران اعالم درصد بهره 12به  کینزد الح نیع

 دتواننیم« برداران برتربهره»آنان  دیاند که از دکرده
درصد اظهار  2/21باشند اما تنها  یکشاورز یالگو
را به عنوان « برداران برتربهره»اند که کرده لیتما
منطقه  یجیمددکار ترو ایو  یجهادکشاورز ندهینما

 دیبه دست آمده مو یهاافتهی. مجموع رندیپذیم
 کشاورزان نیدر ب« برداران برتربهره» فیضع گاهیجا
  .باشدیم



 ... یآموزش یاثربخش 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 02 

 یمحصوالت باغ دکنندگانیتول یجیـ ترو یآموزش یهایژگیو -2جدول 

 
 دگاهید 4مندرج در جدول  یهاافتهی

در خصوص  یمحصوالت باغ دکنندگانیتول
 یو دانش علم یو اعتماد به آگاه یرگذاریتاث

 هیوده گ نیا نیانگی. مدهدیبرداران برتر را نشان مبهره
 ,(sd=3.20.74=x در دامنه )نشان دهنده  1 -4

 نی. در اباشدیبرداران ممتوسط بهره کینزد دگاهید
ت محصوال دکنندگانیاعتماد تول زانیم» ،یرتبه بند

 یاراد« برداران برتربهر ه یکشاورز یهاهیبه توص یباغ
انتقال  زانیم» ( و sd=3.46 0.86=xنمره ),  نیباالتر

 برداراندانش از کارشناسان به کشاورزان توسط بهره
 ی( از سوsd=0.80=x, 2,8نمره ) نیکمتر یدارا« برتر
. در مجموع باشدیم یباغ والتمحص دکنندگانیتول

ت محصوال دکنندگانیتول یدرصد، اثربخش 12ز ا شیب
 .(4اند )جدول برتر را در حد متوسط مطرح کرده یباغ

 

 آماریهای شاخص درصد ها پاسخ ویژگی

 کشاورزی منطقهشتاختن کارشناس/ مروج 
 2/12 بلی

---- 
 8/22 خیر

 ترویجی )شمار در سال( های شرکت در برنامه

 1/25 هیچ

Mean= 2.4 
Std. Deviation= 2.8 

Minimum= 0.0 
Maximum= 10.0 

 5/14 یک مرتبه

 2/12 دو مرتبه

 2/12 سه تا پنج مرتبه

 5/11 بیش از پنج مرتبه

 122 جمع

 مراجعه به اداره جهاد کشاورزی )شمار در سال( 

 8/2 هیچ

Mean= 7.4 
Std. Deviation= 6.5 

Minimum= 0.0 
Maximum= 30.0 

2 - 1 22 

12 - 5 1/41 

12< 2/14 

 122 جمع

 مشورت گرفتن از کارشناسان اداره جهاد کشاورزی )شمار در سال( 

 1/25 هیچ

Mean= 3.8 
Std. Deviation= 4.7 

Minimum= 0.0 
Maximum= 20.0 

2 - 1 8/22 

12 - 5 2/21 

12< 1/1 

 122 جمع

 شتاختن کشاورز برتر منطقه
 2/51 بلی

---- 
 8/42 خیر

 نمونه )شمار( برداران بهرههای بازدید از باغ

 2/42 هیچ
Mean= 1.7 

Std. Deviation= 2.3 
Minimum= 0.0 
Maximum= 7.0 

 

5 - 1 5/22 

5< 2/11 

 122 جمع

 بردار برتر منطقه الگوپذیری از بهره
 2/12 بلی

---- 
 8/22 خیر

 بردار برتر منطقه به عنوان نماینده جهاد کشاورزی/ مددکار ترویجی پذیرش بهره
 2/21 بلی

---- 
 1/12 خیر



 1318 ، زمستان11 شماره 

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 02   

 رگذاریو تاث یدانش یهایژگیو نهیدر زم یابیمورد ارز یمحصوالت باغ دکنندگانیتول دگاهید -1جدول 
 برتر )درصد( دکنندگانیتول

 sd میاتگین * خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم شرح رتبه

 81/2 51/2 4/11 8/22 8/42 2 8/2 کشاورزی تولیدکنندگان برترهای به توصیهبرداران میزان اعتماد بهره 1

 82/2 24/2 4/11 2/12 4/11 1/1 2 میزان درستی مهارت تولیدکنندگان برتر محصوالت باغی 2

 82/2 24/2 1/1 8/22 2/42 4/11 2 و ادوات کشاورزی استفاده از ماشینمیزان تأثیر تولیدکنندگان برتر به  2

 18/2 21/2 8/2 8/22 1/41 1/1 2 های دیگرکشاورزانبرتر برای باغبرداران بهرههای میزان سازگار بودن اقدام 5

 15/2 22/2 1/1 2/12 4/11 4/11 2 مناسبهای برتر بر استفاده از بذور و نهالبرداران میزان تأثیر بهره 4

 81/2 22/2 1/1 2/21 2/51 2/12 2 نوین آبیاریهای برتر بر استفاده از روشبرداران میزان تأثیر بهره 1

 11/2 14/2 8/2 5/14 1/12 1/1 2 برتر منطقه بر افزایش تولیدبرداران میزان تأثیر بهره 1

 14/2 12/2 8/2 5/14 4/12 4/11 2 برتربرداران میزان درستی اطالعات و دانش بهره 8

 12/2 21/2 8/2 4/11 1/12 4/11 2 برداران برترمیزان جدید بودن دانش بهره 2

 82/2 8/2 2 5/14 1/41 2/12 1/1 برتربرداران میزان انتقال دانش از کارشناسان به کشاورزان توسط بهره 12

 15/2 2/2 1/1 4/21 5/12 8/12 2/1 میانگین

 ( 1-4* در دامنه )

 
 دکنندگانیکه تول دهدینشان م 1جدول 

 یهانهیکسب اطالعات در زم یبرا یمحصوالت باغ
 ،یکشاورز یکودها ،یکشاورز یهاسم»چهارگانه 

در مجموع  «یدام هیو تغذ یبندرهیو ج یدام یداروها
درصد( و  4/24ها )از همه به فروشندگان نهاده شیب

 رهستند. د یدرصد( متک 1/22) یکارشناسان دولت
رتر ب یمحصوالت باغ دکنندگانیتول یبندرتبه نیا

درصد  1/11منبع کسب اطالعات بوده و تنها  نیپنجم
از آنان کسب اطالع  یمحصوالت باغ دکنندگانیتول
منبع کسب اطالعات در  یکیتفک جی. نتاکنندیم

 هنیکه در زم کندیچهارگانه باال مشخص م یهانهیزم
اطالعات،  کسبمنبع  نیترمهم یکشاورز یهاسم

 یکودها نهیدرصد(، در زم 1/25« )فروشندگان نهاده»
منبع کسب اطالعات هردو  نیترمهم ییایمیش
 کی)هر «یکارشناسان دولت»و « فروشندگان نهاده»

منبع  نیترمهم یدام یداروها نهیدرصد( و در زم 22
و  «فروشندگان نهاده» زیکسب اطالعات ن

درصد( و در  22 کی)هر« و دوستان گرکشاورزانید»
منبع کسب  نیترمهم یدام هیو تغذ رهیج نهیزم

درصد(  2/21« )و دوستان گرکشاورزانید»اطالعات 
 نیاز ا کیچیکه در ه دهدینشان م جی. نتاباشدیم

 گاهیجا یبرتر محصوالت باغ دکنندگانیتول ها،نهیزم
به عنوان منبع کسب اطالعات ندارند و  یچندان

مربوط به کسب اطالعات  ردمو نیسهم درا نیترشیب
 1/11که آن هم تنها  یکشاورز یهاسم نهیدر زم

 .(1درصد است )جدول 
ا پژوهش ب یرهایمتغ نیرابطه ب یبه منظور بررس

محصوالت  دکنندگانیتول یرگذاریتاث» یرهایمتغ
 یو دانش علم یاعتماد به آگاه»، «برتر یباغ
 یاثربخش»و « برتر یمحصوالت باغ دکنندگانیتول
 بیاز ضر« برتر یمحصوالت باغ دکنندگانیتول
 نیرابطه ب یاستفاده شد. بررس رمنیاسپ یبستگهم
که  دهدینشان م 1پژوهش جدول  یرهایغمت

 ترشیب التیسن و تجربه کمتر و تحص ،یکشاورزان
و مراجعه به  یجیداشته و تعداد شرکت در کالس ترو

 یداشته و به کشاورز یمتعددتر یاداره کشاورز
رتر ب یمحصوالت باغ دکنندگانیاند، تولعالقمند بوده

 دگاهید نیچناند. همدانسته رگذارتریرا تاث
ه اعتماد ب»  نهیدر زم یمحصوالت باغ دکنندگانیتول

 یمحصوالت باغ دکنندگانیتول یو دانش علم یآگاه
( و r= 0.325, Sig. = 0.000) یباغ یبا اراض« برتر

مشورت  زانیم ،یدفغات مراجعه به اداراه جهاد کشاورز
 یبه کشاورز یعالقمند زانیگرفتن از کارشناسان و م

 رابطه یاما با تجربه کشاورز داریرابطه مثبت و معن
 .(1)جدول  دهدینشان م داریو معن یمنف



 ... یآموزش یاثربخش 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 08 

 )درصد( یابیبرداران مورد ارزاطالعات بهره منابع کسب -2جدول 

 زمینه اطالعاتی ردیف
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 8/2 2 2/1 2/1 8/2 8/4 1/11 2/11 2/12 1/25 های شاورزیسم 1

 2 2/1 8/2 5 8/4 4/12 4/11 2/22 4/12 2/22 کود کشاورزی 2

 2/1 2 2 2 8/4 2/22 4/14 2/11 4/12 2/22 داروهای دامی 2

 2/1 2 2 8/2 1/1 2/21 8/4 24 1/1 2/21 و تغذیه دامیبندی جیره 5

 2/1 4/2 5/1 5/2 1/4 2/11 1/11 1/22 4/12 4/24 میانگین

 - 2 8 1 1 2 4 2 5 1 رتبه

 

 پژوهش یرهایبرداران با متغبهره یو اقتصاد یآموزش ،یفرد یرهایمتغ نیرابطه ب -2جدول 
 تأثیرگذاری اعتماد به آگاهی و دانش علمی اثربخشی

 متغیر مستقل
Sig . r Sig . r Sig . r 

 سن -21/2 221/2 221/2 181/2 -221/2 212/2

 میزان تحصیالت 282/2 221/2 151/2 224/2 211/2 212/2

 تجربه کشاورزی -224/2 212/2 -242/2 225/2 -222/2 228/2

 اراضی باغی 122/2 115/2 221/2 212/2 112/2 255/2

 های ترویجیشرکت در کالس 511/2 222/2 252/2 121/2 244/2 222/2

 مراجعه به اداره کشاورزیدفعات  212/2 211/2 248/2 222/2 212/2 885/2

 میزان مشورت گرفتن از کارشناسان 215/2 222/2 252/2 225/2 252/2 412/2

 های کشاورزان برترمیزان بازدید از باغ 122/2 112/2 142/2 281/2 224/2 284/2

 عالقه مندی به کشاورزی 458/2 222/2 112/2 251/2 511/2 222/2

 
 اینظر که آ نیشد، از ا انیب ترشیگونه که پهمان

ه عنوان ب توانندیبرتر م یمحصوالت باغ دکنندگانیتول
 دو رند،یباغداران قرار بگ ریسا رشیمددکار مورد پذ

 جیباغداران وجود دارد. نتا نیب یمثبت و منف دگاهید
( نشان 8)جدول  «یننیمن و» یآزمون ناپارامتر

از نظر  یداریدو گروه تفاوت معن نیا نیکه ب دهدیم
( و Sig. = 0.000) یرگذارینسبت به تأث دگاهشانید

( باغداران برتر وجود دارد. Sig. = 0.020) یاثربخش
که باغداران برتر را به عنوان مددکار  یافراد یبعبارت

معتقدند که باغداران برتر،  رند،یپذیم یجیترو
شان ن جیتان ی. از طرفباشندیو اثربخش م رگذاریتاث
دو گروه باغداران نسبت به  نیا دگاهیکه د دهدیم

وجود  یداریباغداران برتر تفاوت معن یوثوق علم
 .(Sig. = 0.202ندارد. )
 برتر  یمحصوالت باغ دکنندگانیتول

ورد برتر م یمحصوالت باغ دکنندگانیتول شتریب
. دهندیم لیدرصد( تشک 82را مردان )حدود  یابیارز
سال  22 نیترسال که جوان 1/52سن آنان  نیانگیم

درصد آنان  55از  شی. بباشدیساله م 12 نیترریو پ
 شیب التیدرصد تحص 22و  پلمیدر سطح د التیتحص
بهره  ،یمورد بررس یهانمونه نیدارند. در ب پلمیاز د

و کم سواد )در حد خواندن و نوشتن(  سوادیبردار ب
 .(2مشاهده نشد )جدول 
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 دگاهیبرداران برتر )کشاورزان نمونه( از دبهره یو اثربخش یو دانش علم یاعتماد به آگاه ،یرگذاریتأث -8جدول 
 (Mann-Whitney U Testمختلف باغداران ) یهاگروه

 . Sig کار ترویجی( ذیرش باغداران برتر به عنوان مددداران )پهای باغگروه متغیر

 برتربرداران بهره یتأثیرگذار
 بلی

222/2 
 خیر

 برتربرداران وثوق علمی بهره
 بلی

222/2 
 خیر

 برتربرداران اثربخشی بهره
 بلی

222/2 
 خیر

 
 یابیبرداران برتر مورد ارزبهره یشناخت تیجمع یهایژگیو -1جدول 

 آماریهای دیگرشاخص درصد ها گروه ویژگی

 جنسیت

 2/88 مرد

 1/11 زن ----

 122 جمع

 ( سال)سن 

22≥ 11 

Mean= 43.1 
Std. Deviation= 13.17Median= 42 

Mode= 42 
Minimum= 23 
Maximum= 72 

52-21 2/22 

42-51 2/22 

12-41 1/4 

11≤ 8/11 

 122 جمع

 سطح تحصیالت

 2 سواد بی

---- 

 2 سواد کم

 1/11 زیر دیپلم

 2/55 دیپلم 

 22 از دیپلمتر باال

 122 جمع

 
 دکنندگانیتول یاحرفه یشغل یهایژگیو

 برتر یمحصوالت باغ
 1/22برتر حدود  یمحصوالت باغ دکنندگانیتول

دارند.  یکشاورز نهیدر زم تیسال تجربه فعال
 مربوط به طبقه یتجربه کشاورز یفراوان نیترشیب

و  نی. کمترباشدیدرصد( م 22سال تجربه ) 11 -22
سال  42و  5 بیبه ترت زیتجربه آنان ن نیترشیب
 چیه که دهدینشان م هاافتهی(. 12)جدول  باشدیم

 یورابرتر عضو ش یمحصوالت باغ دکنندگانیاز تول کی
  11از  شیو ب ستندیشهر و روستا ن یاسالم
 نیرتشیندارند. ب تیعضو یتشکل چیآنان در ه درصد
 تیدرصد( مربوط به عضو 2/22ها )در تشکل تیعضو

نشان  11. جدولباشدیم دیتول یدر شرکت تعاون
 یاراض ،یگستر کل اراض نیانگیاست که م نیدهنده ا

هکتار  4/8و  1/8، 4/11 بیبه ترت یزراع یو اراض یباغ
 2 زین یو زراع یباغ یهاگستر شمار قطعه نیانگیو م
 .باشدیقطعه م 8/2و 
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 یابیبرداران برتر مورد ارزبهره یاحرفه یهایژگیو -12جدول 
 آماریهای دیگر شاخص درصد ها گروه ویژگی

 ( سال) در کشاورزی میزان تجربه

4≥ 11 

Mean= 20.6 
Std. Deviation= 13.0Median= 20 

Mode= 20 
Minimum= 4.0 

Maximum= 50.0 

12-1 11 

22-11 22 

22-21 28 

21≤ 11 

 122 جمع

 هافعالیت در تشکل

 2 شورای اسالمی شهر و روستا

---- 

 2/22 شرکت تعاونی تولید

 1/4 هیات امنا مساجد و اماکن

 8/21 ها دیگر تشکل

 2/22 فعالیت در دست کم دو تشکل

 21/11 نداشتن عضویت

 122 جمع

 ( هکتار( )باغی و زراعی) کل اراضی میزان

4≥ 1/11 

Mean=16.50 
Std. Deviation= 18.0 

Minimum= 2.0 
Maximum= 60.0 

12 – 1/4 1/4 

22- 1/12 5/22 

11≤ 4/4 

 122 جمع

 ( هکتار) میزان اراضی باغی

1≥ 11 
Mean= 8.1 

Std. Deviation= 6 
Minimum= 0.0 

Maximum= 16.0 

 . قطعه است 1 ترینبیشو  باغی دو قطعههای شمارقطعه میانگین

4 – 1/1 8/55 

12- 1/4 2/11 

12≤ 4/4 

 122 جمع

 ( هکتار) میزان اراضی زراعی

4≥ 4/21 
Mean= 8.50 

Std. Deviation= 6.0 
Minimum= 0.0 

Maximum= 28.0 

 . قطعه است 2 ترینبیشو  قطعه 8/2زراعی های میانگین شمار قطعه

12– 1/4 4/28 

22- 1/12 4/28 

22≤ 4/4 

 122 جمع

 

 یابیبرداران برتر مورد ارزبهره یدرآمد یهایژگیو -11جدول 
 درصد ها گروه ویژگی

 باالترین منبع درآمدی

 1/52 باغبانی
 2/22 زراعت

 2/11 دامداری

 2/11 شغل آزاد غیرکشاورزی

 4/4 دولتیمشاغل 

 122 جمع

 مقایسه وضعیت درآمدی نسیت به دیگر افرد منطقه

 2 تر بسیار مطلوب

 8/11 مطلوبتر

 2/22 متوسط

 2 تر نامناسب
 2 تر بسیار نامناسب

 122 جمع
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 برتر یمحصوالت باغ دکنندگانیتول یجیـ ترو یآموزش یهایژگیو -10جدول 
 آماریهای شاخص درصد ها پاسخ ویژگی

 مروج کشاورزی منطقه شناختن کارشناس/
 2/88 بلی

---- 
 1/11 خیر

 ( باردر سال) مراجعه به اداره جهاد کشاورزی

 1/4 هیچ

Mean= 13.4 
Std. Deviation= 14.45 

Minimum= 0.0 
Maximum= 50.0 

2 - 1 1/4 

12 - 5 1/52 

12< 2/22 

 122 جمع

 ( باردر سال) اداره جهاد کشاورزی از کارشناسان مشورت گرفتن

 1/4 هیچ

Mean= 13.6 
Std. Deviation= 10.6 

Minimum= 0.0 
Maximum= 30.0 

2 - 1 1/4 

12 - 5 8/12 

12< 28 

 122 جمع

 ( بار در سال) مراجعه دیگر کشاورزان به تولید کنندگان برتر

 2 هیچ

Mean= 23.90 
Std. Deviation= 18.9 

Minimum= 1.0 
Maximum= 50.0 

2 - 1 1/4 

12 - 5 28 

12< 5/11 

 122 جمع

 یک مرجع به عنوانمورد پذیرش بودن کارشناسان جهادکشاورزی 
 1/11 بلی

---- 
 2/28 خیر

 
 دکنندگانیتول یکه همه دهدینشان م هاافتهی

 یشغل نهیبرتر دست کم در دو زم یمحصوالت باغ
 یهاآزاد و شغل یهاشغل ،یزراعت، دامدار ،ی)باغبان

درصد( منبع  1/52) نیدارند که باالتر تی( فعالیدولت
 زین یمنبع درآمد نیو کمتر یدرآمد آنان باغبان

(. از 11درصد( است )جدول  4/4) یدولت یهاشغل
درصد(  8/11ها )از سه چهارم از آن شیب گرید یسو

افراد محل خود  گریتر از دخود را مطلوب یمال تیوضع
 .دانندیدرصد هم در حد متوسط م 2/22و 

درصد از  1/11پژوهش، حدود  یهاافتهیبنابر 
برتر کارشناس/مروج  یمحصوالت باغ دکنندگانیتول

درصد هم  1/4و  شناسندیمنطقه خود را نم یکشاورز
 یبه اداراه جهاد کشاورز یامراجعه چیدر سال ه

 یمراجعه به اداره جهادکشاورز نیترشیاند بهنداشت
 نیانگیم نیچنمبار در سال عنوان شده است. ه 42هم 
بار در  1/12مشورت گرفتن از کارشناسان هم  یبارها

 2/28که حدود  نیسال بوده است و نکته مهم ا

اند که کارشناسان درصداز کشاورزان برتر اعالم کرده
مرجع قبول  کیوان محل خود را به عن یجهادکشاورز

آن چنان که  گرید ی(. از سو12ندارند )جدول
اند برتر عنوان کرده یباغ تمحصوال دکنندگانیتول

نفر )بهره بردار(  کیکشاورزان برتر دست کم 
 گریکننده در سال دارند به عبارت دمراجعه

رجع م کیبرتر، خود را  یمحصوالت باغ دکنندگانیتول
 .انددانسته یمحصوالت باغ دکنندگانیتول یبرا

 یرگذاریتاث زانی(، م12پژوهش )جدول جیبنابر نتا
در  14/2برتر حدود  یمحصوالت باغ دکنندگانیتول
است.  ترشیاز متوسط ب یاست که کم 1- 4 اسیمق
ند که باور نیبرتر بر ا یمحصوالت باغ دکنندگانیتول
به  دهندیکه آنان انجام م یکشاورز دیتول ندیفرآ

 یو از فناور بوده( 1-4 اسیدر مق 28/2درست ) نسبت
 یهاروش یو ادوات کشاورز هانی)بذر، ماش یکشاورز

 12/2، 2/2 بیدر حد متوسط )به ترت زین یاریآب نینو
 .کنندی( استفاده م21/2و 
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 یرگذاریتاث زانیم نهیبرتر در زم یمحصوالت باغ دکنندگانیتول یابیخود ارز -13جدول 
 Sd میاتگین * خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم شرح رتبه

 54/2 28/2 1/4 1/11 8/11 2 2 تولید کشاورزیهای میزان درست بودن مرحله 1

 14/2 2/2 1/4 1/11 2/12 1/4 2 فنی  میزان درستی مهارت 2

 14/2 2/2 1/4 1/11 2/12 1/4 2 مناسبهای میزان استفاده از بذرها و نهال 2

 51/2 12/2 1/4 2 5/25 2 2 میزان جدید بودن دانش  5

 11/2 12/2 1/4 1/11 2/12 1/11 2 و ادوات نوین کشاورزیها میزان به کارگیری ماشین 4

 15/2 21/2 1/4 1/4 8/11 1/11 2 میزان درستی اطالعات و دانش   1

 15/2 21/2 1/4 1/4 8/11 1/11 2 نوین آبیاریهای میزان به کارگیری روش 1

 12/2 14/2 1/4 2/12 1/11 5/1 2 میانگین

 ( 1-4) * در دامنه

 

 یبرتر به شغل کشاورز یمحصوالت باغ دکنندگانیتول یعالقه مند -12جدول 
 sd میاتگین * خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم شرح رتبه

 15/2 24/2 1/11 1/11 2/22 2 2 ...( و یدامدار، یباغبان، زراعت) یه کار کشاورزمیزان عالقهب 1

 22/2 22/2 2 8/21 2/28 8/21 1/4 گرایش به ادامه شغل کشاورزی توسط فرزندانشان 2

 15/2 18/5 2/88 2 1/11 2 2 میزان نداشتن خستگی از شغل کشاورزی 2

 81/2 12/5 2/88 2 1/4 1/4 2 میزان گرایش به ماندگاری در شغل کشاورزی 5

 14/2 1/5 5/58 5/22 5/12 5/8 5/1 ( 4-1) میانگین

 

 )درصد( یابیبرداران برتر مورد ارزمنابع کسب اطالعات بهره -11جدول 

 زمینه اطالعاتی ردیف
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 2 2 2 2 4/4 4/4 2 2/28 2/21 2/12 شاورزیهای سم 1

 2 2 2 1/2 4/4 5/8 5/8 21 1/22 5/8 کود کشاورزی 2

 1/4 2 2 1/2 4/4 5/8 4/4 2/28 24 5/8 داروهای دامی 2

 4/4 8/2 8/2 8/2 4/4 1/11 4/4 2/21 24 1/11 و تغذیه دامیبندی جیره 5

 8/2 1/2 1/2 1/2 4/4 5/8 2/5 2/24 2/22 5/12 میانگین 

 - 2 8 1 4 5 1 1 5 2 رتبه 

 
 دکنندگانیکه تول کندیمشخص م جینتا

برتر به طور متوسط عالقه به نسبت  یمحصوالت باغ
 حرفه( به 1-4 اسیدر مق 1/5 زانی)به م یادیز

اند که داشته انیآنان ب 2/88دارند و  یکشاورز
اند که از شغل داشته انیآنان ب 2/88دارند و  یکشاورز
 .(15)جدول  ستندیخسته ن یکشاورز

که در مجموع کارشناسان  دهدینشان م قیتحق جینتا
 یمنبع کسب اطالعات کشاورز نیتریاصل یدولت

 یمحصوالت باغ دکنندگانیتول یدرصد( برا 2/24)
 .(14دول برتر )ج
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 یرگذاریبرتر با تاث یمحصوالت باغ دکنندگانیتول یو اقتصاد یآموزش ،یفرد یرهایمتغ نیرابطه ب -12جدول 
 تاثیرگذاری

 متغیر مستقل
Sig. R 

 سن -111/2 218/2

 میزان تحصیالت 122/2 542/2

 تجربه کشاورزی -121/2 582/2

 اراضی تحت مدیریتمیزان  111/2 222/2

 اراضی باغی -112/2 222/2

 اراضی زراعی 122/2 222/2

 وضعیت اقتصادی 114/2 221/2

 بارهای مراجعه به اداره جهادکشاورزی 254/2 121/2

 میزان مشورت گرفتن از کارشناسان -222/2 222/2

 برتربرداران مراجعه کشاورزان به بهره -121/2 525/2

 عالقمندی به کشاورزی 141/2 212/2

 
 (t-testخودشان ) دگاهیمرجع بودن کشاورزان نمونه از د یبررس -12جدول 

 sd میانگین* گروه ها متغیر

Equality of Variances 
(Levene's Test) t Sig . df 

f Sig. 

 تاثیرگذاری
12/5 12/2 21/2 پذیرش کارشناس اداره کشاورزی به عنوان مرجع

 

22
1

/2
 

28
1

/2
 

25
8

/2
 

12
2

/
25

 

 14/2 28/2 عنوان مرجع نبود پذیرش کارشناس اداره جهادکشاورزی به

 ( 1-4) * در دامنه

 یرگذاریتاث زانیم نیرابطه ب یبه منظور بررس
 یرهایبرتر با متغ یمحصوالت باغ دکنندگانیتول

 یو آزمون ت رسونیپ یبستگهم بیپژوهش، از ضر
پژوهش  یهاافتهی(. 11و  11استفاده شد )جداول 

 ,r=0.766) تیریتحت مد یاراض زانینشان داد که م

Sig=0.000یزراع یاراض زانی( و م (r=0.793, 

Sig=0.000دکنندگانیتول یرگذاریتاث زانی( با م 
ما دارند. ا داریبرتر رابطه مثبت و معن یمحصوالت باغ

 زانیپژوهش )سن، م یرهایمتغ گریبا د ریمتغ نیا نیب
 تیوضع ،یباغ یاراض ،یتجربه کشاورز الت،یتحص

 زانیم ،یمراجعه به اداره کشاورز یبارها ،یاقتصاد
مراجعه کشاورزان به  کارشناسان،مشورت گرفتن از 

به  یمندبرتر و عالقه یمحصوالت باغ دکنندگانیتول
 رگید ینشد. از سو دایپ یداری( رابطه معنیکشاورز

روشن ساخت که آن دسته  11جدول  یآزمون ت جینتا
 برتر که کارشناس یمحصوالت باغ دکنندگانیاز تول

را به عنوان مرجع قبول  یجهاد کشاورز یمرکزها
 ی( از گروهx=3.26, sd=0.60) رگذارتریتاث دارند،

کارشناسان را به عنوان مرجع قبول  نیهستند که ا
 4فاوت در سطح ت نی( و اx=2.98, sd=0.15ندارند )

 .(t=2.081, Sig=0.048) باشدیم داریدرصد معن

 یریگجهیبحث و نت
 «برداران برتربهره»پژوهش نشان داد که  جینتا

 اثربخش و یآموزش ندیدر ابعاد مختلف فرآ توانندیم
درصد کارشناسان باور دارند  22باشند. حدود رگذاریتاث

 یراب یمناسب یالگو توانندیبرداران برتر مکه بهره
 ندیدرابعاد مختلف فرآ رگذاریبرداران و تاثبهره گرید
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رتر بر ب بردارانربهرهیتاث نیترشیباشند. ب یکشاورز
 به یو در رتبه بعد هانهیعملکرد و کاهش هز شیافزا

وات واد هانیماش ن،ینو یاری)آب نینو یفناور یریکارگ
 و ستیز طیدر حفظ مح یرگذاریتاث نیو...( و کمتر

 یاردی. اما تفاوت معنباشدیها ماز نهاده نهیاستفاده به
 .شودیمشاهده نم ردارانببهره یلیمدرک تحص نیب

و  یاجتماع یهادرصد( در نهاده 84برداران برتر )بهره
 یو شورا یتعاون یهامختلف مانند شرکت یهاتشکل
 جیبا نتا زین جینتا نیدارند. ا تیو... عضو یاسالم
( 1282) ی( و رستم1281نت و همکاران )ج قاتیتحق

 یشغل نهیبرداران در دو زمبهره ترشیدارد. ب ییهم سو
ه داشت تی( فعالیرکشاورزیو شغل آزاد و غ ی)کشاورز

است.  یبرداران باغداربهره یمنبع درآمد نیترو باال
ستند که ه دگاهید نیکارشناسان برا قیتحق جیبنابر نتا

 ندیدر ابعاد مختلف فرآ توانندیم« برداران برتربهره» 
 یبندباشند. رتبه رگذاریاثر بخش و تاث یکشاورز
 دهدیبرداران برتر نشان مبهره یرگذاریتاث یهامؤلفه
 شیافزا»آنان در رتبه اول مربوط به  ریتأث نیترشیکه ب

 یو در رتبه بعد«  هانهیعملکرد و کاهش هز زانیم
 بر  بهره بردارن برتر ریمربوط به تأث

 ن،ینو یاری)از جمله آب نینو یفناور یریبه کارگ »
 ریتأث نی. کمترباشدیم« وادوات و...(  هانیماش
 طیو حفظ مح یداریپا شیافزا»بر  زیبرداران برتر نبهره

 . .باشدیم« ها از نهاده نهیاستفاده به» و بر  «ستیز
 هددیها نشان مدرتشکل تیفعال تیوضع یبررس

 یاجتماع یبرداران در نهادهادرصد بهره 84که حدود 
شهر و  یاسالم یمختلف مانند شورا یهاو تشکل

 امنا مساجد و اماکن اتیه د،یتول یروستا، شرکت تعاون
درصد  5/14دارند و حدود  تیها عضوتشکل گریو د

 افراد مورد یهمهندارند.  تیعضو یتشکل چیدر ه زین
ت، زراع ،ی)باغبان یشغل نهیدست کم در دو زم یابیارز

( یو دولت یرکشاورزیآزاد غ یهاشغل ،یدامدار
بع من نیتر. باالکردندیداشته و امرار معاش م تیفعال

 1/41) «یباغدار» قیاز طر دکنندگانیتول یدرآمد
مربوط به دو گروه  زین یمنبع درآمد نیدرصد( و کمتر

)هرکدام  «یدولت»و  «یرکشاورزیآزاد غ یهاشغل»
منبع  زین یدرصد( بوده است. زراعت و دامدار 8/2

 ،یاقتصاد تیبوده است. از نظر وضع انیدرآمد پاسخگو

 2/52درصد باالتر از حد متوسط، حدود  1/22حدود 
 1/25) یدر حد متوسط و مابق یاقتصاد تیدرصد وضع

جامعه  وسطکمتر از حد مت یاقتصاد تیدرصد( وضع
 دکنندگانیدرصد تول 22 از شیاند. بخود داشته

کارشناس/مروج منطقه خود را  یمحصوالت باغ
 دکنندگانیدرصد تول 25از  شیو ب شناسندینم

شرکت  یجیبرنامه ترو چیدر ه یمحصوالت باغ
 یهاشرکت در برنامه یبارها نیانگیاند. منکرده

حدود  گرید یبار در سال بوده و از سو 5/2 یجیترو
از  شیب یمحصوالت باغ دکنندگانیدرصد تول 5/11

شرکت  یجیترو یهاتیپنج بار در سال در فعال
 یجهاد کشاورز یمراجعه به مرکزها نیانگیاند. مکرده

بار  22صفر و  نیترشیو ب نیباردر سال با کمتر 5/1
افراد به مراکز  نی. هدف از مراجعه اباشدیدر سال م

 نیتوجه ا انیمتفاوت بوده و نکته شا یجهاد کشاورز
محصوالت  دکنندگانیدرصد ازتول 1/25ه حدود ک

به  ،یجهاد کشاورز یکننده به مرکزهامراجعه یباغ
از کارشناسان  ییمشورت و راهنما افتیمنظور در

درصد( از  2/51) یمیبه ن کیاند و نزدمراجعه نکرده
برداران برتر( بهره برداران، کشاورزان نمونه )بهره

درصد افراد  2/42از  شیو ب شناسندیخود را نم نطقهم
بهره بردار »و باغ  یدیواحد تول چیاز ه یابیمورد ارز

مرتبه در  1/1 دهایبازد نیانگینکرده و م دیبازد« برتر
درصد  12به  کیحال نزد نی. در عباشدیسال م

 بردارانبهره»آنان  دیاند که از دبرداران اعالم کردهبهره
ها شند اما تنآنان با یکشاورز یتوانند الگویم« برتر

برداران بهره»اند که کرده لیدرصد اظهار تما 2/21
مددکار  ایو  یجهادکشاورز ندهیرا به عنوان نما« برتر
 دیباال مو یهاافتهی. مجموع رندیپذیمنطقه م یجیترو
 کشاورزان نیدر ب« برداران برتربهره» فیضع گاهیجا
 . باشدیم

ه ب یمحصوالت باغ دکنندگانیاعتماد تول زانیم
 نیباالتر یبرداران برتر، دارابهر ه یکشاورز یهاهیتوص

انتقال دانش از کارشناسان به کشاورزان  زانینمره و م
 یاز سو نیکمتر یبرداران برتر، داراتوسط بهره

. در مجموع باشدیم یمحصوالت باغ دکنندگانیتول
ت محصوال دکنندگانیتول یدرصد اثربخش 12از  شیب

 اند. سطح متوسط ذکر کردهبرتر را در  یباغ
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کسب  یبرا یمحصوالت باغ دکنندگانیتول
 یچهارگانه سم، کود، داروها یهانهیاطالعات در زم

از  شیدر مجموع ب یدام هیو تغذ یبندرهیو ج یدام
درصد( و  4/24ها )همه به فروشندگان نهاده

 جیهستند. نتا یدرصد( متک 1/22) یکارشناسان دولت
 ها،نهیزم نیاز ا کی چیکه در ه دهدینشان م

به  یانچند گاهیجا یبرتر محصوالت باغ دکنندگانیتول
دار مق نیترشیعنوان منبع کسب اطالعات ندارند و ب

 یکشاورز یهاسم نهیمربوط به کسب اطالعات در زم
 درصد است.  1/11که آن هم تنها 

 دگاهیکه د دهدیپژوهش نشان م یهاافتهی
 یاثربخش»در مورد  یالت باغمحصو دکنندگانیتول

ا تجربه ب« برتر یمحصوالت باغ دکنندگانیتول یآموزش
 ،یباغ یو با اراض داریو معن یرابطه منف یکشاورز

 ،یجهاد کشاورز یمراجعه به مرکزها یشماربارها
ه ب یمندمشورت گرفتن از کارشناسان و عالق زانیم

 یدارد. به عبارت داریرابطه مثبت و معن یکشاورز
 یباالتر، اراض التیکه تجربه کمتر، تحص یکشاورزان

مراجعه به اداره  یداشته و شماربارها ترشیب
داشته و به  یادتریو مشورت گرفتن ز یجهادکشاورز

 اندکنندگیتول» اند، عالقه مندتر بوده زین یکشاورز
 . عالقهدانندیتر ماثربخش را« برتر یمحصوالت باغ

و  ین، تجربه کشاورزبا س زین یبه کشاورز یمند

 زانیو با م داریو معن یرابطه منف یباغ یاراض زانیم
و  یجیترو یهاشرکت در کالس الت،یتحص

 یجهاد کشاورز یمراجعه به مرکزها یشماربارها
 . نشان داده است داریرابطه مثبت و منف

 شنهادهایپ
 و در یعمل یو آموزش یجیترو یهاکالس لیتشک 

کشت و به  یکه با صول فن ییهاسطح باغ
با  انددهیمطلوب رس یفیو ک یکم یبرداربهره

 برتر و با یمحصوالت باغ دکنندگانیحضور تول
کننده و شرکت یو نظرها هادگاهیتوجه به د
 و امکانات باغداران.  یآموزش یازهایمتناسب با ن

 برداران برتر به عنوان مددکار از بهره استفاده
 یهاتیتحت پوشش فعال یهادر منطقه یجیترو

  یکشاورز
 شده مرتب باغداران به  یزیربرنامه یدهایبازد

نمونه  یهااز باغ رهیو غ یفصل انه،یصورت ماه
 منطقه. 

 یریبه کارگ نهیبرداران برتر در زماز بهره استفاده 
 یهایاریسامانه آب یاز جمله اجرا نینو یفناور

 یو ادوات کشاورز هانیاستفاده از ماش ن،ینو
  .شرفتهیپ
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Abstract 

It is common in most countries to use local leaders and leading farmers in extensionl programs, 

such as modeling for other farmers and producers to disseminate beneficial innovations and 

extensional information. The overall objective of this study is to evaluate the educational 

effectiveness of selection farmers in the province in improving production, unit yield, cost per 

unit area and technology utilization, and in general the effect of increasing quantitative and 

qualitative efficiency of agricultural products in Kerman province.The present study is a 

quantitative research in which a structured questionnaire was used as the main data collection 

tool. Document and library studies were also used to collect data.The statistical societyof the study 

includes the producers of horticultural products and the selection producers of horticultural 

products in Kerman province selected as top producers at the rural, county, provincial and national 

levels;this statistical population includes 4215 people. The statistical sample was estimated to be 

229 according to Cochran formula.The face validity of the questionnaire was evaluated by several 

experts in the field and the Ordinal Teta method was used to assess its reliability statistical and 

inferential descriptive and inferential statistics statistics (T-test, Pearson correlation coefficient, 

Mann-Whitney and Spearman correlation coefficient). Data were analyzed using SPSS 23. The 

results showed that selection agricultural producers can be effective in different educational 

aspects.The highest impact of selection producers is on increasing yields and reducing costs, 

followed by the application of new technology (modern irrigation, new machines, etc.) and the 

least impact on environmental protection and optimal use of inputs.Therefore, it is recommended 

to use the selection producers as educational and extensionalworkers and to organize educatioval 

classes and field visits in the organization's programs. 

 

Index Terms: elit farmers, effectiveness, fruit growers efficiency. 
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