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 دهیچک
 

 پژوهشهدف  .هاستآن یهاآموخته یریکارگهب کشاورزان آموزش یاثربخش یابیارز یهاشاخصاز  یکی

ط کشاورزان توس یکارشناسان جهاد کشاورز یهاهیتوص یریکارگهب بر رگذاریتأث یهاسازه یبررس حاضر

استان  یهاافتهی انتقال عیتسر یهااز طرح یکیبودند که حداقل در  یکشاورزان مةه یآمار جامعةبود. 

کشاورزان با  نینفر از ا 120تعداد  مورگان و یکرجس جدول اساس بر(. نفر 149) اندکردهفارس شرکت 

 یهادگاهید یبه منظور بررس نیهمچن ؛شدند انتخاب یتصادف یاطبقه یریگاستفاده از روش نمونه

 ،مروجان مةه با کشاورزان یسو از هاهیتوص یریکارگهب بر مؤثر عوامل دربارة هاطرح اندرکاران دست

 ید استفاده براانجام شد. ابزار مور یقیعم ةمصاحب( نفر 12) ها طرح اندرکار دست محققان و کارشناسان

 و دییتأ نظرانصاحباز  یپانل از استفاده باآن  یصور ییروا که پرسشنامه بود یکم یهاداده یآورجمع

 ها افتهی .آمد دست هب 39/0ـ22/0 نیب کرونباخ یآلفا. شد اجرا راهنما آزمون زین آن ییایپا یبررس یبرا

 جینتا از انتظارات ن،مسئوال تیحما عملکرد، یکارآمدخود ،یریکارگهب ةزیانگ رینشان داد که هفت متغ

 را راتییدرصد از تغ 00در مجموع قادرند  نمسئوال مخالفت و مثبت یفرد جینتا استفاده، فرصت عملکرد،

 .کنند ینیبشیپتوسط کشاورزان  هاهیتوص یریکارگهب در

 

 عیطرح تسر ،یریادگی یریکارگبه ه،یتوص یریکارگهب ،آموزش یآموزش کشاورز، اثربخش :یدیکل یهاواژه

  یقاتیتحق یهاافتهیانتقال 

  

 مقدمه
 شتریب دادیم نشان که افتی یشواهد 1موسل ،قبل دهه چهار
 کندیم جادیا یدر رفتار شغل یآموزش تفاوت اندک اوقات

(Broad, 1997) .اتفاق یهنگام هاآموخته یریکارگهب 
را تحت  یکار فیوظا ما مهارت و ییتوانا دانش، که افتد یم

 انیب به مختلف قاتیتحق .(Walters, 2008)قرار دهد  ریتأث
 (Baldwin هاآموخته یریکارگهب نییپا درصد و مشکالت

and Ford, 1988; Burke and Hutchins, 2007; 

(Haskell, 2001; Lobato, 2006  در موجود مشکالت و 
 آن یریپذمیتعم و یریادگی یریکارگهب مختلف سطوح

 .(Barnett and Ceci, 2002; Haskell, 2001) اندپرداخته
 معتقدند Singley and   (1989)  Andersonن،یعالوه بر ا

 "آموزش یاساسسؤال " هاآموخته یریکارگهب مشکل که
 هالعملدستورا دیبا مؤثر آموزش کردنفراهم منظور به. است

 باشند هاآموخته یریکارگهب یبرا مؤثر یراهبردها شامل
(Singley and Anderson, 1989) .کشاورزان از  استفادة
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در  انعکاس منظور به زانیربرنامه یمهم برا یگام هاهیتوص
 عتیطب که است شده فیتعر یزیرمهبرنا ندیفراطول 

 بازدارندةو  برندهشیپ یادیز اریدارد و عوامل بس یادهیچیپ
 Baldwin and Ford. (Ottoson, 1995) هستند آن

 یریکارگهب در شاغل افراد کردند قیتصد زین (1988)
 روهروب یمتعدد مشکالت با خود کار طیمح در هاآموخته
 قاتیتحق یو توجه به آن را برا یبررس رو نیا از ؛هستند

 .اندکرده شنهادیپ ندهیآ
 یهانهیزم در یدیجد دةیپدهر لحظه  جوامع شرفتیپ با

 ازین ،یتیوضع نیچن در. شودیم یزندگ عرصةمختلف وارد 
 دیجد یمحتوا و هاروش ها،وهیش به انسان افزونروز

 یبرا الزم دانش به دیبا و است مشهود کامالً یآموزش
های در شرایطی که شاخه .شد مجهز تحوالت نیا با برخورد

یادگیری یند افر ،تخصصی علوم مختلف رو به افزایش است
های مختلف ایفا ترای در آموزش و تعلیم مهانقش عمده

 یهاسبک کند،یم شرفتیپ یفناور که همچنانکند. می
و  دیجد یهاروش از هاآن و کندیم رییتغ زین مردم یریادگی

تنها در نه یریادگی .کنندیم استفاده یریادگی یبرا یمختلف
رشد  ،یکاربرد و یعمل یهاتیآموختن مطالب، بلکه در فعال

دخالت  زین تیرشد شخص یو حت یتعامل اجتماع ،یجانیه
تواند رفتار ییادگیری م ةپدیدانسان با  ،یر کلبه طو دارد.

 خود یجسمان یحدود تا و یعقالن ،یروان ،یعاطف ،یاجتماع
  .(Lee and Tsai, 2004) بخشد بهبود را

 عمدة دکنندگانیاز تول یکیفارس همواره  استان
 دیتول در که یطور به ،است بوده یکشاورز محصوالت
 را اول مقام کشور سطح در ذرت و گندم رینظ یمحصوالت

 ،یمثل خشکسال یمشکالت ریاخ یهاسال در اما ست؛دارا
 و آفات شدنمقاومخاک،  شیفرسا ،یمنابع آب یآلودگ
مشکالت باعث  ریو سا هاکشعلف و سموم به هرز یها علف

 (,Arefه استکشاورزان شد یبرا یدیو تهد دیکاهش تول

 کاهش یبرا فارس استان یکشاورز جهاد سازمان. 2011)
 مختلف یهابرنامه یاجرا به اقدام آمده، وجود به مشکالت

 نیا از یکی که است کرده ادیز اریبس یهانهیهز صرف با
بوده  یقاتیتحق یهاافتهی انتقال عیتسر یهاطرح ها،برنامه

 نیا از یعمل و ینظر مطالب یریفراگ با کشاورزاناست. 
 مزرعه در خود مشکالت و مسائل حل دنبال به هاطرح گونه

 یسو از شده گرفته فرا موضوعات که یصورت در اما ؛هستند
 زین هادر عمل استفاده نشود، مسائل و مشکالت آن هاآن

 قاتیتحق و هاطرح یاجرا با نمسئوال .شد نخواهد برطرف

 آوردندستبه یدر پ نهیزم نیا در یگذارهیسرما و مختلف
 یهاتیفعال بهبود یبرا یکاربرد یهاهیتوص و جینتا

 هدف نیا با یکشاورز جهاد سازمانهستند.  یکشاورز
 ییهاهیتوص کشاورزان تا دهدیم ارائه را یکاربرد یهاهیتوص

 خود زارعم در دیآیم دست هب یعلم قاتیتحق جینتا از که را
و  یعملکرد زراع شیباعث افزا بیترت نیبد و رندیگ کار هب

 هاهیکشاورزان توص چنانچه اما ؛دنشو یکشاورز داریپا توسعة
 زانیم از نو مسئوال دننبر کار هب حیصح طرز بهرا 

 آن رندةبازداو  کنندهتیتقوو عوامل  هاهیتوص یریکارگ هب
 یکه دولت برا ییهانهیهز و هاتالش باشند، نداشته یآگاه
 مورد جةینت به صرف کرده است ییهابرنامه نیچن یاجرا
خود کشاورزان  یو حت نمسئوال ،در کنار آن .رسدینم نظر

 هاهیتوص یریکارگهب شیافزا باعث که یعوامل از دیبا زین
 و برندهشیعوامل پ تیتا با تقو باشندداشته  یآگاه شود یم

 شیاز پ شیرا ب هاهیتوص یریکارگهب بازدارنده عوامل فیتضع
در  یمطالعات اندک که ستا یحال در نیادهند.  شیافزا
 یریکارگه)ب کارشناسان یهاهیتوص یریکارگهب نةیزم
 یفعل دانش و است شده انجام کشاورزان یسو از( یریادگی

 یمطالعات معدود نیهمچن ؛ابدی توسعه دیبا ارتباط در موجود
 اندشده انجام نهیزم نیا در کشور یکشاورز بخش در که

 Zamani- Miandashti and Malek)مانند

Mohammadi, 2009; Mirniam et al., 2013 )
 اندکردهن یریگاندازه یکم صورت به را هاهیتوص یریکارگ هب

 یریکارگهب و مستقل یرهایمتغ نیب یعل وابطر یبررس بهو 
عوامل  حاضر قیدر تحق نیبنابرا ؛اندنپرداخته هاهیتوص

 انتقال عیتسر یهاطرح یهاهیتوص یریکارگهب ةکنندنییتع
 نیا جینتا. شد یبررس کشاورزان توسط یقاتیتحق یهاافتهی

 و یکشاورز جهاد سازمان ژهیوبه هاسازمان توجه قیتحق
به  شیاز پ شیرا ب یدر بخش کشاورز یآموزش نظرانصاحب
 نیا که شودیو باعث م کندیمموضوع جلب  نیسمت ا

 اطالعات صرف انتقال یرو بر تنها را خود تمرکز نهادها
 انتقال عیتسر یهاطرح یمسئوالن برگزار نیهمچن ؛نگذارند

 یهاافتهی از توانندیم کشور سطح در یقاتیتحق یهاافتهی
 از هاهیتوص یریکارگهب زانیم شیافزا منظور به قیتحق نیا

  .کنند استفاده هاطرح در کنندهمشارکت کشاورزان یسو

 یریکارگهب بر یمختلف عوامل که اند داده نشان قاتیتحق
 Baldwin andریظن ی. افرادرگذارندیموارد فرا گرفته شده تأث

Ford   (1988)و  آموزش از پس یهاتیفعال یرو برNoe 

and Schmitt  (1986)اندپرداخته مطالعه به زشیانگ یرو رب .
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 ن،مسئوال تیحما رینظ ینشان داد که عوامل هاآن یهاافتهی
 تیحما و آموزش طرح ،یفرد یهایژگیو استفاده، فرصت

مؤثر هستند.  شده فراگرفته موارد یریکارگهب بر همکاران
Seyler et al.  (1998)،تیحما ر،ییتغ به لیتما بازخورد 

 یریکارگهب مهم یهاکنندهینیبشیپرا  نمسئوال و همکاران
آزمون  هب Bates et al. (2000) مشخص کردند. هافراگرفته

 یریکارگهب در یفرد نیب عوامل و یفرد عملکرد نیب رابطة
 آزمون مورد را یمیپتروش کارگر 77 هاآن. پرداختند یریادگی

 یفرد نیب یتیحما واملع که گرفتند جهینت و دادند قرار
 یریادگی یریکارگهب یبرا یداریمعن و مهم کنندةینیب شیپ

 یدیکل عامل پنج Hyde  (2010) ،گرید یقیتحق در. است
 نیا که دکررا مشخص  یریادگیموفق  یریکارگهب در مؤثر

طرح  ،یآموزش یدرک اعتبار محتوا زه،یانگ شامل عوامل
 رییبه تغ لیو تما یریکارگهب یبرا یفرد تیموزش، ظرفآ

 راعوامل  نیاLacy (2007)  زین یقبل قاتیتحق در. هستند
 است داده ارائه را یشواهد او لیتحلوهیتجزاست.  کرده دییتأ

 .دارند موفق یریکارگهب با یقو یهمبستگ عوامل نیا که
 یاجرا در یمهم کنندةنییتععوامل  استفاده طرح اتیمحتو
 حفظ، ریفراگ ییمناسب توانا یمحتوا رایز ؛ستهاهیتوص

 (,Khasawneh دبر یم باال را شغل در دانش کاربرد و استفاده

 یریکارگهب در تواندیم که یاملعو از گرید یکی. 2004)
 یآموزش یدرک اعتبار محتوا باشد مؤثر هاآموخته و ها هیتوص

 ،گرید یعبارت به ؛(Bates, Holton and Seyler, 1997)است 
در حل مشکالت  که را یاصول کل ایها  نقش ریکه فراگ یهنگام

 هاهیتوص یریکارگهب بفهمد، و کند درکند مناسب هست دیجد
 از زین عملکرد یخودکارآمد. (Ellis, 1965) ابدی یم شیافزا

 که طورهمان. است یریادگی یریکارگهب در مؤثر عوامل جمله
سطح  نیب یمثبت ةرابط ،دهد یم نشان مختلف قاتیتحق جینتا

 یو عملکرد شغل یریادگی یریکارگهبو  رانیفراگ یخودکارآمد
 (;Ford et al., 1992; Seyler et al., 1998وجود دارد 

(Zimmerman, 2000; Mirniam et al., 2011 .نیا در 
 ابتدا نکهیا یبرا است داشته انیب Hogan (2005) ،نهیزم
 ریفراگ ،افتد اتفاق یدرستبهآن  یریکارگهب سپس و یریادگی
باز و  یبرخوردار باشد و با ذهن یمناسب یاز خودکارآمد دیبا

 یکیزیو ف یو از نظر روان باشد آماده یریادگی یبرا رایپذ
 یریکارگهو ب زهیدر مورد انگ یقیمشارکت داشته باشد. تحق

 کرده مشخص تیریمد رشتة النیالتحص فارغ یرو هاهیتوص
 زةیانگ هاآموخته یریکارگهب یبرا پاداش و قیتشو که است
 دهد یم شیآن افزا یریکارگهب و یریادگی یبرا را رانیفراگ

(Cheng, 2000) . 

Facteau et al.   (1995)ریمد و ناظر 697 یپژوهش در 
 که افتندیدر هاآن. دادند قرار مطالعه مورد را یعموم بخش

 جیو انتظارات از نتا یریکارگهب جینتا از انتظارات عامل دو
 یهاامیپ یریکارگهب در کنندهییشگویپعملکرد از عوامل 

 است معتقدNoe   (1986)،نهیزم نیا در. هستند یآموزش
 عملکرد به هاآن تالش که باشند داشته اعتقاد رانیفراگ اگر

 یبرا شد، خواهد منجر ییها پاداش به هاآن عملکرد و
 ختهیبرانگ ترشیب کار در هاآموخته یریکارگهب و رشیپذ
 افتندیدر یپژوهش رد Noe and Schmit (1986). شوند یم

 و یریکارگهب از انتظارات نیب یدار یمعن و مثبت رابطةکه 
 ریتأث یریادگی نکهیا و دارد وجود یریادگی با عملکرد

 مختلف قاتیتحق جینتا. دارد یشغل عملکرد بر یدار یمعن
 تیحما نیب یمیمثبت و مستق ةنشان داده است که رابط

وجود دارد  هاهیتوص یریکارگهب جینتا و نمسئوال
Brinkerhoff and Montesino, 1995; Cromwell) 

(and Kolb, 2002 .تیحما نیب ةرابط یگرید ةمطالع 
و فرصت  (Facteau et al.,1995) ریفراگ ةزیانگ و نمسئوال

 (Ford et در کار را نشان داده است یریادگی یریکارگهب

al., 1992..( یریکارگهب بر رگذاریتأث یرهایمتغ گرید از 
 استفادة دربارة نمسئوال مخالفت و تیحما نگرش، هاآموخته

 (;Xiao, 1996است دیجد یها مهارت و دانش از رانیفراگ

(Ford et al., 1992یمنف جیدرک نتا نیهمچن ؛ 
 در رانیفراگ زةیانگ شیافزا به هاهیتوص نبردنکار هب
 ؛(Ruona et al., 2002) شود یم منجر هاهیتوص یریکارگ هب

 هامهارت نبردنکاربهمعتقدند  یودحدافراد تا  گر،ید نایب به
به دنبال  یمنف جینتا هاآن یبراشده  گرفته فراو دانش 

 یریکارگهب بر تواندیم که ییهاسازه از یکی. داشت خواهد
است.  یریادگیباشد فرصت استفاده از  رگذاریتأث ها آموخته

 ینشان داده است که کمبود فرصت برا ها نگاشته نةیشیپ
 (Fordشود یم منجرکاهش عملکرد  بهها  انجام فراگرفته

(and Quinones, 1992 .یریکارگهب فرصت رانیفراگ اگر 
نداشته  کار دررا  آموزش از شده کسب مهارت و دانش

 (Noe andخواهد بود جهیتن یو ب اثر یباشند، آموزش ب

(Ford, 1992 .متخصصان  انیدر م یفیک یقیتحق جینتا
 فرصت که است داده نشان کره یانسان منابع توسعة

 یریادگی یریکارگهب در یادیز اریبس تیاهم یریکارگ هب
 یگرید قیتحق جی. نتا(Lim and Johnson, 2002)دارد 

 یبرا ریفراگ زةیانگنشان داده است که فرصت استفاده، 
 .(Seyler et al., 1998) دهد یم شیافزارا  یریکارگ هب
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(2005) Kalantari  یفن یهاهیتوص فتنرگنکارهب لیالد 
 موقعبه یدسترس نداشتن را هاافتهی انتقال یهاپروژه
 و هاافتهی نداشتنییکارا ،یاطالع کاف نداشتن ،ها نهاده
 با هاهیتوص نداشتنتطابقم و یاضاف یهانهیهز ها،هیتوص
 در پژوهش نیهمچن ؛است داشته انیب کشاورزان طیشرا

(2008) Kalantari et al. و همکار کشاورزان سةیمقا رد 
 یریکارگهب نظر از که دشمشخص  هاپروژه همکار ریغ

وجود  یداریمعن تفاوت کشاورزان از گروه دو نیب هاهیتوص
 دارد. 

 استفادة زانیم نییتع پژوهش نیا یاجرا از هدف
 یهاافتهی انتقال عیتسر یهاطرح یهاهیتوصاز  کشاورزان

با توجه به  .است بوده آن بر مؤثر یهاسازه یبررس و یقاتیتحق
 یادیز اریبس عوامل که شد مشخص هانگاشتهنهیشیمرور پ

 طور هب اما ؛دنباش رگذاریتأث هاهیتوص یریکارگهب در دنتوانیم
از  فرد سپس و ردیگ صورت یریادگی دیبانخست  یکل
 پژوهش نیا در که کندخود در عمل استفاده  یریادگی

 یهاافتهی انتقال عیتسر یهاطرح قیطر از کشاورزان
 صورتمحقق، مروج و کشاورز  یمیت یکه با همکار ،یقاتیتحق

عمل  در دیباو  رندیگیم فرا را یقاتیتحق یهاافتهی رد،یگیم
 به هاآموخته نیا یریکارگهب .دهند قرار استفاده مورد زین

 رینظ عوامل نیا از یبرخ. دارد یبستگ یادیز اریبس عوامل
 زةیانگکشاورزان و  ریو سا نمسئوال تیحما کشاورز، یآمادگ

مخالفت  رینظ گرید یو برخ هستند کنندهتیتقو یریکارگهب
مقاومت و  یآموزش یاز اعتبار محتوا درک شتناند ن،مسئوال

. در ندیآیم شمار به یریکارگهب بازدارندة رییدر مقابل تغ
 یمفهوم ارچوبهچ ها،نگاشتهنهیشیپبا توجه به مرور  ت،ینها

 ارچوبهچ در. شد یطراح ریبه صورت شکل ز قیتحق
از  کشاورزان یریکارگبهبر  ریمتغ 16 ،پژوهش یمفهوم

 یآمادگعوامل شامل  نی. ارگذارندیتأث کارشناسان یهاهیتوص
 انتظارات ،یریکارگهب زةیانگ ،عملکرد یخودکارآمد ،برداربهره

 ،رییتغ به لیتما ،عملکرد جینتا از انتظارات ،یریکارگهب جینتا از
 تیحما مثبت، و یمنف یفرد جینتا عملکرد، و بازخورد تیهدا

 اعتبار درک کشاورزان، ریسا تیحما ن،مسئوال خالفتم و
 یفرد تیظرف ها،هیتوص یریکارگهب طرح ،یآموزش یمحتوا

 بوده است. استفاده فرصتو  هاهیتوص یریکارگهب یبرا

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 قیتحق یمفهوم چوبارهچ. 1 شکل
 

 هاروش و مواد
 هدف، لحاظ از و یفیک -یکم صورت به حاضر تحقیق

و مسئوالن  ریزانبرنامه برای آن نتایج رایز ؛است کاربردی
 چرا ؛استکشور قابل استفاده  یکشاورزی استان و حت جهاد

 استفادة بر رگذاریامر از عوامل تأث نمسئوال یسبب آگاه که
 توانند یم قیطر نیو از ا شودیم هاهیتوصاز  کشاورزان

 یها افتهیانتقال  عیتسر یها طرح یهاییتواناو  هاضعف
 تهم آن بهبود به و کنند ییخود را شناسا یقاتیتحق

 حاظل به( یکم بخش)در  تحقیق این همچنین ؛گمارند
از نوع تحقیقات  پردازیداده و حقایق به دستیابی هایروش

 یکم بخش در یآمار جامعة .است همبستگی -توصیفی
از  یکیکه حداقل در  است یکشاورزان همة شامل قیتحق

استان فارس شرکت  یهاافتهی انتقال عیتسر یهاطرح
 عیتسر قالب در استان، در هشداجرا یهاطرح تعداد. اند کرده

 1791 سال آمار به توجه با. است طرح شش ها،افتهی انتقال
 محل یهاشهرستان و فارس استان یکشاورز جهاد مانساز

 عملکرد یخودکارآمد

 نمسئوال تمخالف

 مثبت یفرد جینتا

 یمنف یفرد جینتا

 استفاده فرصت

 عملکرد و بازخورد تیهدا

 یآموزش یمحتوا اعتبار درک

 رییتغ به لیتما ریفراگ یآمادگ

 کشاورزان ریسا تیحما

 عملکرد جینتا از انتظارات

 هاهیتوص یریکارگهب طرح

 یریکارگهب جینتا از انتظارات
 هاهیتوص

 مسئوالن تیحما

  یریکارگهب

 کارشناسان یهاهیتوص

 یریکارگهب یبرا یفرد تیظرف
 هاهیتوص

 هاهیتوص یریکارگهب زةیانگ
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1. CMT 

1 

 نیا در کنندهمشارکت بردارانبهره کل تعداد طرح، یاجرا
در  یآمار ةجامع تعداد نیا کهاست  بودهنفر  147 هاطرح

 ةجامع به توجه با. دندهیم لیرا تشک قیتحق یش کمبخ
 یاطبقه یریگ نمونه گیری در این تحقیق آماری، روش نمونه

انتقال  عیشش طرح تسر یبررس مورد طبقات. است یتصادف
 حجم نییتع یبرا. استاستان فارس  یقاتیتحق یها افتهی

ستفاده ( ا1970و مورگان ) یاز جدول کرجس قیتحق ةنمون
 در قیتحق انجام یبرا برداراننفر از بهره 120تعداد  و شد

محل  شده،انجام یهاطرح نیانتخاب شدند. عناو یکم بخش
 در یبررسمورد  نمونةبردار و تعداد  آن، تعداد بهره یاجرا

 شده است.  ارائه 1جدول 

 

 فارس استان یقاتیتحق یها افتهی انتقال عیتسر یها طرح. 1 جدول

 شده یبررس نمونة  تعداد بردار بهره تعداد اجرا محل طرح عنوان

       مرودشت برگ پهن و برگ کیبار هرز یهاعلف با مبارزه. 1
 پاسارگارد

22 10 

بر کاهش  دیجد کیستمیبا سم س یبذر و سمپاش یعفون ضد ریتأث. 2
 قندچغندر وتةب یدگیچیپ یماریخسارت ب

 رازیش

 فسا
3 6 

 یهایژگیو یو برنج بر عملکرد و برخ یکشت توأم ماه ریتأث جی. ترو9
 برنج یزراع مهم

 12 11 یممسن

 رازیش گندم زراعت در فسفر نةیبه. مصرف 4

 فسا،
 مرودشت

1 1 

 تیفیک بر کنندهآلوده یهاکانون در یبهداشت اقدامات ریتأث یبررس. 1
 هایدامدار در یدیتول خام ریش یکروبیم

 مرودشت
 دانیسپ

4 4 

 مرودشت یدیخام تول ریش یفیو ک یبه منظور بهبود کم 1پستان ورم شیآزما. 6
 دانیسپ

20 31 

 

از ابزار پرسشنامه استفاده  یکم یهاداده یآورجمع برای
 بر)که  هاهیتوص یریکارگهب بر مؤثر یهاسنجش سازه یبرا .دش

پنج  کرتیل فی( از طشداستخراج  هانگاشتهنهیشیپ اساس

 یریگ اندازه یو برا (موافقم کامالً= 5 تامخالفم  کامالً= 1) یقسمت
 .شد استفاده و یطراح ریز فرمول هاهیتوص یریکارگهب زانیم

 

یهاسال مختلف هیتوص در  یجراا  متوسط تعداد 

هیتوص یاجرا  تعداد استاندارد 
 

هیتوص توسط فرد یاجرا  سطح 

هیتوص یاجرا  سطح استاندارد 
 

هیتوص توسط فرد یاجرا  تعداد سال 

تعداد سال گذشته از طرح

هیتوص   در طرح    یریبکارگ  زانیم   
 

هیتوص   یریبکارگ  زانیم  هیتوص       یریبکارگ  زانیم 

هاهیتوص ادتعد 
هاهیتوص در طرح    هب  یریکارگب  زانیم   

 یاجرا دفعات تعداد=  هیتوص یاجرا استاندارد تعداد
 هب را آن دیبا بردار بهره و اندداده ارائه کارشناسان که یاهیتوص
 .برد کار

 در=  مختلف یها سال در هیتوص یاجرا تعداد متوسط
 هب را آن کشاورز که یا هیتوص تعداد طرح یاجرا یها سال
 .شود یگرفته م نیانگیمحاسبه و سپس از آن م برده کار

 نیزم زانیم ای= تعداد دام  هیتوص یاستاندارد اجرا سطح
 .شود گرفته کار هب دیبا آن در ها هیتوص که یمشخص

 زانیم ای دام تعداد=  فرد به دست هیتوص یاجرا سطح

 .است گرفته کار هرا در آن ب ها هیبردار توص که بهره ینیزم
 از که است یسال تعداد=  طرح از گذشته سال تعداد

 .است گذشته طرح اتمام زمان
 ییها سال تعداد=  فرد لةیوس به هیتوص یسال اجرا تعداد

 .است برده کار هب را ها هیتوص بردار بهره که
 که طرح هر یها هیتوص کل تعداد=  ها هیتوص تعداد

 .اندکرده ان ارائهکارشناسان به کشاورز
 حاصل از زین طرح هر در ها هیتوص یریکارگهب زانیم
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 کل تعداد بر میتقس هیتوص هر یریکارگهب زانیم جمع
 کردنمشخص یبرا. دیآ یم دست به طرح هر یها هیتوص

 یسطح استاندارد اجرا"و  "هیتوص یتعداد استاندارد اجرا"
طرح  اندرکارانات دستاطالع ای طرح ،از برنامه "هیتوص

تعداد " و "هیتوص یاجرا سطح" نییتع یبرا و شد استفاده
 ةدربار .شد سؤال کشاورز از "فرد لةیبه وس هیتوص یاجرا
 یهاهیبه کار گرفته شده، توص ةیپرسش تعداد توص ةنحو

و  شد انیب هداشت مشارکت آن در کشاورز که یطرح یدیکل
 از یسطح چه در را هاهید که کدام توصش دهیاز کشاورز پرس

 ةخود به کار برده است. با توجه به مراجعه و مصاحب ةمزرع
 هیتوص یریکارگهب ةکه امکان مشاهد یدر موار ،یحضور
و صحت  همشاهد هم هیتوص یریکارگهب ةنحو داشت، وجود

 .دشپاسخ کشاورز مشخص 

 

 قیتحق یرهایکرونباخ متغ یآلفا ریمقاد و هاهیاد گوتعد ف،یتعار .2 جدول

 فیتعار رهایمتغ
 تعداد

 هیگو
 یآلفا

 کرونباخ

 برداربهره یآمادگ
 ها هیتوص یریکارگهب چگونه نکهیا درک و طرح یاجرا یبرا بردار بهره یآمادگ زانیم

 .است مرتبطبا عملکرد شغل و کار 
1 39/0 

 عملکرد یخودکارآمد
 شانیشغل عملکرد بهبود یبرا را هاهیتوص توانندیم نکهیکشاورزان به ا تقاداع

 .کنند استفاده
1 34/0 

 34/0 6 .خود مزرعةدر  هاهیتوص از استفاده یبرا فرد تالش تیهدا و شدت ،یپافشار یریکارگهب زةیانگ
  جینتا از انتظارات

 یریکارگهب
 01/0 3 .دبخشیمرا بهبود  هاعملکرد آن هاهیتوص یریکارگهب نکهیا به ورزانکشا اعتقاد

 عملکرد جینتا از انتظارات
 یهاصیتشخ یبرخ به را هاآن هاهیتوص یریکارگهب نکهیا به کشاورزان اعتقاد

 .کندیم تیهدا داریمعن و باارزش
1 04/0 

 رییتغ به لیتما
 که بپردازند یافراد از تیحما به و کنند صرف یانرژ رییتغ یبرا مندندعالقه افراد
 .بندندیم کار به را هاهیتوص

6 22/0 

 و بازخورد تیهدا
 عملکرد

 عملکرد مورد در گرید افراد ای سازمان طرف از یرسم ریغ ای یرسم یبازخوردها
 .یکار

6 00/0 

 یمنف یفرد جینتا
 در یمنف یجینتا خود مزرعةدر  هاهیتوص فتنرگنکارهب معتقدند یحدتا  کشاورزان

 .داشت خواهد یپ
4 39/0 

 مثبت یفرد جینتا
 در یوربهره شیافزا رینظ ؛ستهاهیتوص یریکارگهمثبت ب جینتا ةدربار فرد برداشت

 .یکار تیرضا شیافزا و کار
1 09/0 

 نئوالمس تیحما
  هاهیتوص از افراد استفاده جهت مسئوالن و کارشناسان تیحما و قیتشو زانیم

 .باشدیم
1 02/0 

 22/0 6 .مسئوالن و کارشناسان یسو از هاهیتوص کاربرد در مخالفت و مقاومت نمسئوال مخالفت

 کشاورزان ریسا تیحما
کشاورزان  ریسا یاز سو کنند،یم استفادهکار  در هاهیتوص از بردارانبهره که یزمان

 .رندیگیقرار م قیو تشو تیمورد حما
1 04/0 

 یمحتوا اعتبار درک
 یآموزش

 یشغل یازهاین با تطابق زانیم لحاظ از یآموزش یمحتوا مورد در بردارانبهره
 .دنکنیقضاوت م

1 01/0 

 هاهیتوص یریکارگهب طرح
 در هاهیتوص یریکارگهب ییتوانا بردارانبهره به که باشد هشد یطراح یطور آموزش
 .باشد هماهنگ کار طیمح الزامات با آموزش دستورالعمل و بدهدرا  مزرعه

4 21/0 

 یبرا یفرد تیظرف
 هاهیتوص یریکارگ هب

 کاربرد منع ای یآسان استرس، سطح و یانرژ برنامه، کار، حجم از یوسعت
 .هاست هیتوص

6 01/0 

 30/0 1 .ستهاهیتوص یریکارگهب یبراکشاورزان  فرصت استفاده فرصت

 
 از اساتید یبا استفاده از پانل تحقیق ابزار صوری روایی
 کارشناسانو  رازیدانشگاه ش یو آموزش کشاورز جیبخش ترو

 پایایی دییتأ برای. شدتأیید  فارس استان یکشاورز جهاد

از افراد خارج از  نفر 70 انیم درراهنما  مطالعة یک پرسشنامه
 -92/0 نیکرونباخ ب یآلفا ریمقاد. شد انجام یآمار ةجامع
 از کیهر کرونباخ یآلفا ریمقاد ،2 جدول در. دبو 77/0
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 ها،داده یآورپس از جمع .است شده ذکر قیتحق یرهایمتغ
ا استفاده از ب هاپرسشنامه لیتکم از آمدهدستبه اطالعات

 .شدند لیوتحلهیتجز 18 ةنسخ SPSS یآمار افزار نرم
 یهادگاهید یبررس منظور به و پژوهش یفیک بخش در
 یریکارگهب بر مؤثر عوامل دربارة هاطرح یاجرا اندرکاراندست

مروجان، کارشناسان و  مةه باتوسط کشاورزان،  هاهیتوص
. شد انجام یقیعم مصاحبةر( نف 12) هادر طرح لیمحققان دخ

 روش لهیوسبه زینشده توسط مصاحبه  یآورجمع اطالعات
 لیتحلوهیتجزمورد  یبندطبقه یهاستمیس توسعه و یکدگذار

 نیا انجام ندیفراشد.  انجام ندیفرا کی صورت هب که گرفت قرار
 آوردنکاغذیرو، افراد یهاضبط صحبت شامل لیتحل

 یبندطبقه تینها در و هاصحبت یکدگذار ،ها صحبت
تعداد  شده،ضبط یهاصحبت به دادنگوش. پس از ستها آن

 ییهاو صحبت هاهجمل سپس ؛شدتکرار هر صحبت مشخص 
 کی در رساندندیم را مشترک مفهوم کی ییمعنا لحاظ از که

 گریکدیبا  یکه ارتباط منطق یمیمفاه تیو در نها هدست
 عامل قرار گرفتند. ایطبقه  کیدر  ندداشت

 

 بحث و هاافتهی
 انیپاسخگو یهایژگیو

 قرار سال 77 تا 27 یسن دامنة نیمورد مطالعه ب کشاورزان
 ةسابق نظر از. بود سال 55/44 هاآن یسن نیانگیم و داشتند

. سال بود 91/28 انیپاسخگو ةسابق نیانگیم ،یرزکشاو تیفعال
در  ییباال ةسابق مطالعه مورد افراد ،نیانگیم نیا به توجه با

  محسوب باتجربه یافراد و داشتند یکشاورز یهاتیفعال

  کشاورزان یلیتحص یهاتعداد سال نیانگیم نیهمچن ؛دندشیم
درآمد گروه هدف در دو  ی. منبع اصلسال بوده است 40/7
 درآمد یاصل منبعکه  گرفت یجا یزراعت و دامپرور ةدست
 .بود درصد 2/24 یدامپرور از و درصد 8/75 زراعت از افراد

 

 یقاتیتحق یها افتهی انتقال عیتسر یها طرح در هاهیتوص یریکارگهب زانیم .3 جدول

 رتبه اریمع انحراف *نیانگیم طرح عنوان

 1 00/0 34/0 فسفر در زراعت گندم ةنیبه مصرف
 2 16/0 30/0 برنج یزراع مهم یهایژگیو یو برنج بر عملکرد و برخ یکشت توأم ماه ریتأث جیترو
 9 13/0 63/0 یدیتول خام ریش یفیک و یکم بهبود منظور به پستان رمو شیآزما

 4 13/0 66/0 برگ پهن و برگ کیبار هرز یهاعلف با مبارزه
 یماریبر کاهش خسارت ب دیجد کیستمیبا سم س یبذر و سمپاش یضدعفون ریتأث
 قندچغندر بوتة یدگیچیپ

13/0 26/0 1 

 خام ریش یکروبیم تیفیک بر کنندهآلوده یهاکانون رد یبهداشت اقدامات ریتأث یبررس
 هایدامدار در یدیتول

14/0 22/0 6 

 - 76/0 76/0 کل
 0ـ1* دامنه: 

 

 هاهیتوصکشاورزان از  استفادة زانیم

 شش در هاهیتوص یریکارگهب زانیم یاز بررس حاصل جینتا
 زانیم نیانگیم که داد نشان یقاتیتحق یها افتهی انتقال طرح

و  67/0 یدر شش طرح مورد بررس هاهیتوص یریکارگبه
 نیانگیم(، 0ـ1) دامنه به توجه با. است 17/0 اریانحراف مع

در  نیانگیم سةیمقا. باالست به متوسط حد در آمدهدستبه
 نیشتریب 4که طرح شماره  دهد ینشان م زیها ن طرح نیب
 نیکمتر 5 مارهش طرح و( 08/0 اریمع انحراف با 74/0)
 هاهیتوص یریکارگبه نیانگیم( 22/0 اریمع انحراف با 54/0)
 در هاهیتوص یریکارگبه زانیم نیا وجودبا  اند؛داشته را
 .نبود متوسط حد از کمتر هاطرح از کدامچیه

 

از  کشاورزان استفادةمؤثر بر  یهاسازه ینیبشیپ

 کارشناسان  یها هیتوص

 ینیبشیپ در مستقل یرهایمتغ ییتوانا نییتع منظور به
 از ،کارشناسان یهاهیتوصکشاورزان از  استفادة ةوابست ریمتغ

بهگام ای یامرحله روش به چندگانه ونیرگرس یآمار آزمون
و در  =F 59/66با مقدار  ونی. مدل رگرسشداستفاده  گام

 نشان 4که جدول  گونههمان. شد داریمعن =p 000/0سطح 
 زةیانگ ریهفت متغ مستقل یرهایمتغ کل نیب از دهد،یم
 انتظارات ن،مسئوال تیحما عملکرد، یخودکارآمد ،یریکارگ هب

 مخالفت و مثبت یفرد جینتا استفاده، فرصت عملکرد، جینتا از
 لیتحل. شدند یونیرگرس معادلةوارد  بیترتبه نمسئوال
 اریمع انحراف در رییتغ واحد کی یازابه  داد نشان یونیرگرس



 1393 بهار، 1 شماره، 45 دوره ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق      99

 عملکرد، یخودکارآمد ،یریکارگهب زهیانگ مستقل یرهایمتغ
، 25/0 بیترتبه عملکرد جیانتظارات از نتا ن،مسئوال تیحما
 وابستة ریدر سطح متغ رییواحد تغ 71/0و  27/0، 27/0

با  نیهمچن ؛شودیم جادیا کارشناسان یهاهیتوص یریکارگ هب
مستقل فرصت  یرهایمتغ اریواحد در انحراف مع کی رییتغ

 بیترتبه نمثبت و مخالفت مسئوال یفرد جیاستفاده، نتا
 یهاهیتوص یریکارگهب سطح در واحد 08/0 و 11/0، 21/0

 انیب به ؛شودیم جادیا رییتغ زانکشاور یسو ازکارشناسان 

-هب یبرا یشتریب فرصت و زهیانگ کشاورزان هرچقدر گر،ید
 زین هاآن استفادة زانیمداشته باشند،  هاهیتوص یریکارگ
 کاهش و هاتیحما شیبا افزا نیهمچن ؛افتی خواهد شیافزا

  هاهیتوصکشاورزان از  یمندبهره زانیم نمسئوال یهامخالفت
 یخودکارآمد از کشاورزان هرچقدر ت،ینها در. ابدییم شیافزا

 جیاز نتا ییو انتظارات سطح باال ترمثبت یهابرداشت باالتر،
  هاهیتوصاز  هاآن استفادة زانیعملکرد برخوردار باشند، م

 .افتیخواهد  شیافزا
 

 ونیرگرس مدل در شدهوارد مستقل یرهایمتغ .4 جدول

 B Beta t Sig نیبشیپ یرهایمتغ
 (Constant) مبدأ از عرض

 یریکارگهب زةیانگ
 عملکرد یخودکارآمد

 نمسئوال تیحما
 عملکرد جینتا از انتظارات
 استفاده فرصت

 مثبت یفرد جینتا
 نمسئوال مخالفت

13/0- 
003/0 
000/0 
01/0 
01/0 
003/0 
001/0 
004/0 

 ـ
211/0 
233/0 
231/0 
910/0 
219/0 
111/0 
006/0 

16/9- 
22/1 
01/6 
40/1 
61/6 
90/4 
61/2 
22/1 

001/0 
000/0 
000/0 
000/0 
000/0 
000/0 
01/0 
04/0 

 
 مجموع در شدهوارد یرهایمتغ ،R2 زانیم اساس بر
 یریکارگهب تهوابس ریمتغ در راتییتغ از درصد 80 قادرند

کنند.  ینیبشیپ را کشاورزان توسط کارشناسان یهاهیتوص
 در راتییتغ از درصد 77 ییتنهابه یریکارگهب زةیانگ ریمتغ

 و دهدیم حیتوض را کارشناسان یهاهیتوص یریکارگهب زانیم
 انتظارات ن،مسئوال تیحما عملکرد، یخودکارآمد ریمتغ شش

 مخالفت و مثبت یفرد جینتا استفاده، فرصت عملکرد، جینتا از
 از% 7/0 و% 1%، 7%، 6%، 17%، 18 بیترتبه نمسئوال

 کارشناسان یهاهیتوص یریکارگهب وابسته ریمتغ در راتییتغ
 بردارانبهره زةیانگهرچه  گر،ید انیب به ؛دهندیم حیتوض را
 به و اشدب شتریب کارشناسان یهاهیتوص یریکارگهب یبرا

اعتقاد داشته  هاهیتوص یریکارگهب یبرا خود یهاییتوانا
 خواهد شیافزا هاآن در هاهیتوص یریکارگهب درصدباشند، 

 رو روند زانیم نیا نمسئوال شتریب تیبا حما نیهمچن ؛افتی
 زةیانگ ریسه متغ ،گرید یعبارت به ؛داشت خواهد یرشد به
 تیحما و عملکرد یخودکارآمد ها،هیتوص یریکارگ هب

 زانیم شیافزا بر رگذاریتأث یاصل عوامل از نمسئوال
 هاافتهی نیا. هستند بردارانبهره یسو از ها هیتوص یریکارگ هب
 Hydکه  یطور به ،دارد مطابقت مختلف قاتیتحق جینتا با

(2010)، Lacy (2007) (2000)  و Chengزةیانگ 
 ,Ford et al.  (1992)،Seyler et alو یریکارگ هب

(1998)،(2013) Mirniam et al.  و Zimmerman 

 یریکارگهب بر مؤثر عوامل از را عملکرد یخودکارآمد (2000)
 Noe and ریاز محققان نظ یادی. تعداد زانددانسته هاهیتوص

Schmitt (1986)، Seyler et al. (1998)،(1995) 

Facteau et al. ، Brinkerhoff and Montesino  
(1995)، Cromwell and Kolb  (2002)،  Xiao (1996) 

 رگذاریتأث را نمسئوال تیحما عامل Ford et al.  (1992)و
 Noeو Facteau et al.  (1995)، Noe  (1986).انددانسته

and Schmit    (1986)عملکرد و جیاز نتا انتظاراتFord et 

al.  (1992)،Ford and Quinones (1992)، (2002) Lim 

and Johnson،Seyler et al.(1998) وNoe and Schmitt 

 یریکارگ هفرصت استفاده را از عوامل مؤثر بر ب (1986) 
 Ford et و Xiao (1996) نیهمچن ؛اندکرده یمعرف هاهیتوص

al.  (1992)یریکارگهب بر مؤثر یعامل را نمسئوال مخالفت 
 شده داده نشان 5در جدول  جینتا ری. ساانددانسته هاآموخته

 .است

 



 99      ... طرح یها هیتوص یریبکارگ بر موثر یها سازه یبررس: یاندشتیم یزمان و ییعطا 

  کارشناسان یهاهیتوص از مستقل یرهایمتغ استفادةدر  راتییتغ زانیم نییتب. 5 جدول

R R ریمتغ
2 

R Ajust
2 R Change

2 
 یریکارگهب ةزیانگ

 عملکرد یخودکارآمد
 نمسئوال تیحما
 عملکرد جینتا از انتظارات

 استفاده فرصت
 مثبت یفرد جینتا

 نمسئوال مخالفت

619/0 
310/0 
092/0 
030/0 
000/0 
024/0 
020/0 

936/0 
169/0 
622/0 
313/0 
302/0 
322/0 
006/0 

931/0 
111/0 
604/0 
342/0 
300/0 
302/0 
324/0 

936/0 
106/0 
190/0 
061/0 
092/0 
010/0 
003/0 

 
با  چندگانه ونیرگرس ییتوجه به مدل نها با ت،ینها در
 یهاهیتوص از را کشاورزان یریگبهره توانیم ریز معادلة

 :زد نیتخم کارشناسان

 

Y = a + b b b b b b bx x x x x x x     1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 

/ / / / / / / /Y x x x x x x x       1 2 3 4 5 6 70 17 0 007 0 008 0 01 0 01 0 007 0 005 0 004 

 
 مصاحبه از حاصل یهاافتهی

 ساختارمندمهین قیعم ةمصاحب از ق،یتحق یفیک بخش در
 کارشناسان از کیهر بامصاحبه  نیا که دشاستفاده 

. در جدول گرفت انجام یبه صورت فرد هاطرح اندرکار دست
 شوندگانمصاحبه یهاپاسخ یبندو طبقه یکدگذار جینتا ،6
 یها پاسخ لیتحلوهیتجز از پس. دکرمشاهده  توانیم را

 یبه عبارت ایمشخص شد که هشت طبقه  ،شوندگانبهمصاح
 کارشناسان یهاهیتوصکشاورزان از  استفادةهشت عامل بر 

 زةیانگ ن،مسئوال تیحما: شامل عامل هشت نیا. ندمؤثر
 فرصت ،یآموزش یمحتوا درک ها، هیتوص یریکارگ هب

 ها،هیتوص یریکارگهب طرح بردار،بهره یآمادگ استفاده،
 همکاران تیحما و هاهیتوص یریکارگهب یبرا یفرد تیظرف

 تکرار 26 با "یریکارگهب زةیانگ" که داد نشان ها افتهی. است
 نیهمچن ؛است داده اختصاص خود به را یفراوان نیشتریب

 بر ررا د "بردار بهره ةو عالق زهیانگ"عامل مورد نظر مفهوم 
 و مسئوالن تیحما" تکرار نیشتریب با عامل نیدوم. دارد

 ؛اند کرده اشاره آن به مورد 22 که است "اندرکاران دست
ارتباط " مفهوم سه به نمسئوال تیحما ةطبق نیهمچن

 "برداران بهره قیتشو" و "امکانات کردنفراهم"، "مستمر
 .است شده میتقس

است که شامل  یرگید ةطبق "یآموزش یمحتوادرک "
از  یآگاه"و  "دانش و تجربه شیاز افزا یآگاه"دو مفهوم 

 یهاوهیش بهمرتبه 19 انیپاسخگو و است "ازهایرفع ن
 بر مؤثر گرید عامل. دندکرعامل اشاره  نیمختلف به ا

 نیکه سوم است "استفادهفرصت " ها،هیتوص یریکارگ هب
به  یدسترس"که شامل مفهوم  عامل نیعامل مؤثر است. ا

 افتةیمورد را به خود اختصاص داده است.  15 زین "امکانات
عامل  نیمرتبه به ا 12 که است "برداربهره یآمادگ" گرید

 یآمادگ"طبقه خود شامل مفهوم  نیاشاره شده است. ا
ه آن اشاره ب شوندگانمصاحبه. عامل ششم که است "یذهن

 مفهوم که ست"هاهیتوص یریکارگهبطرح " ،کردند
 را "ها هیتوصتناسب " و "طرح یاجرا مناسب یزیر برنامه"
 عامل نیا شوندگان،مصاحبه یهاپاسخ نیب در. خود دارد رد

 تیحما" طبقه نیهفتم. است شده تکرار مرتبه 10
 "کشاورزان ریسا تیحما"وم که شامل مفه است "همکاران

که در  یعامل نیاست و هفت مرتبه تکرار شده است. آخر
 یریکارگهب یبرا یفرد تیظرف" است طبقات قرار گرفته

 نیا نیهمچن ت؛پنج مرتبه تکرار شده اس که ست"هاهیتوص
 .هست زین "یو ذهن یجسم ییتوانا"طبقه شامل مفهوم 
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 کارشناسان یهاپاسخ و میمفاه طبقات، به مربوط یفیک یهاافتهی. 9 جدول
 )تکرار( شوندگانمصاحبه یها پاسخ )تکرار( میمفاه )تکرار( طبقات

 نمسئوال تیحما
(22) 

 مستمر ارتباط
(0) 

 هـا آن مشـکالت  حـل  جهت کشاورزان با ییهامالقات منظم طور هب طرح یاجرا طول در دیبا مسئوالن ـ
 (.2) باشند داشته

 و ضـعف  نقـاط  کـردن  مشخص یبرا کشاورزان با یجلسات دیبا طرح، اتمام از بعد مسئول کارشناسان ـ
 (.1) کنند برپا طرح قوت

 (.1) شود یم ها هیتوص یریبکارگ باعث برداران بهره یزراع مشکالت حل به کمک ـ
 کردنفراهم

 (9) امکانات
 (.9) دهند قرار بردارانبهره اریاخت در را هاطرح ةیاول کاناتام دیبا اندرکاراندست ـ

 قیتشو
 (11) برداران بهره

 (.6) کنند قیتشو هاهیتوص یریکارگهب بهرا  بردارانبهره دیبا نمسئوال ـ
 (.2) اند گرفته کار هب را ها هیتوص که یکسان نیتحس و قیتشو ـ
هـا مشـارکت    طـرح  ریدر سـا  است برده کار هب را ها هیتوص و داشته شرکت اه طرح در که را یکشاورز ـ

 (.2دهند )
 (.1) اند برده کار هب را ها هیتوص که یکسان به وام مثل یبانک التیتسه یاعطا ـ

 زةیانگ
 (26) یریکارگ هب

 عالقةو  زهیانگ
 (26) بردار بهره

 (.0) باشد داشته را طرح یاجرا و مشارکت زةیانگ دیکشاورز با ـ
 (.2) دهد ادامه را هاهیتوص از استفاده تا باشد داشته زهیانگ دیبا برداربهره ـ
 (.9) باشند قدمشیپ گرید یهاطرح در مشارکت یبرا دیبا کشاورزان ـ
 (.6) باشند ارتباط در محققان یحت و یکشاورز جهاد کارشناسان با دیبا افراد ـ
 (.3) باشد داشته عالقه هاهیتوص یریکارگهب به دیباخود کشاورز  ـ

 یمحتوا درک
 (12) یآموزش

 شیافزا از یآگاه
 تجربه و دانش

(4) 

 (.2) شودیم هاآن دانش و اطالعات شیافزا باعث هاهیتوص یریکارگهب که بدانند دیبا کشاورزان ـ
 شـود  ترشـ یب هاآن یکشاورز یهامهارت تا شودیم باعث هاهیتوص از استفاده نکهیا از کشاورزان درک ـ

(1.) 
 را هـا هیتوص شود،یم هاآن تجربةدانش و  شیباعث افزا هاطرح در مشارکت که بفهمند کشاورزان اگر ـ

 (.1) برندیم کار هب ترشیب

 رفع از یآگاه
 (11) ازهاین

 (.2) ستاو یازهاین با متناسب طرح نیا یاجرا که بداند دیبا برداربهره ـ
 (.2) شودیم هاآن درآمد شیافزا باعث هاهیتوص یریکارگهب که بدانند دیبا افراد ـ
 (.4) شودیم محصول به خسارت کاهش باعث هاهیتوص یریکارگهب نکهیا از کشاورزان یآگاه ـ

 استفاده فرصت
(11) 

 به یدسترس
 امکانات و منابع

(11) 

 (.1) باشند داشته را هاهیتوص یریکارگهب یبرا ازین مورد ناتامکا دیبا کشاورزان ـ
 (.2) برد کار هب بهتر را هاهیتوص کشاورز شودیم باعث مروجان و کارشناسان به ترشیب یدسترس ـ
 (.9) دهد شیافزا را هاهیتوص یریکارگهب تواندیم مروجان و کارشناسان به کشاورزان ترشیب یدسترس ـ
 (.1) دنباش داشته را هاهیتوص یریکارگهب یبرا یمال ییتوانا دیبا افراد ـ

 یآمادگ
 (12) بردار بهره

 یذهن یآمادگ
(12) 

 (.6) باشد شده هیتوج کامالً طرح مورد در دیبا برداربهره هاهیتوص یریکارگهب از قبل ـ
 شودیم او محصول عملکرد شیافزا باعث هیتوص یریکارگهب که بداند دیبا کشاورز طرح یاجرا از قبل ـ

(2.) 
 (.4) باشد داشته ادی بهرا  هاهیتوص از استفاده یچگونگ دیبا هاهیتوص یریکارگهب از قبل ـ

 یریکارگهب طرح
 (10) هاهیتوص

 یزیر برنامه
 یاجرا مناسب
 (9) طرح

 (.1) کنند یعمل را هاهیتوص ترراحت تا باشد کشاورزان زمان و وقت با متناسب دیبا طرح یاجرا زمان ـ
 (.2) دنشو هاهیتوص از مداوم استفادةباعث  دنتوانیم موفق یهانمونه ـ

 ها هیتوص تناسب
(3) 

 (.2) باشد متناسبکشاورزان  ازین با دیبا شدهارائه یهاآموزش ـ
 (.1) شود یم هاآناز  کشاورز استفادةباعث  هاآن نبودندهیچیپ و ها هیتوص یآسان ـ

 یفرد تیظرف
 یریکارگهب یبرا

 (1) هاهیتوص

 یجسم ییتوانا
 (1) یذهن و

 (.2) شود یم ها هیتوص شتریب یریکارگهب باعث کشاورز یذهن و یجسم ییتوانا ـ
 (.9) شود یم استفاده ادامةباعث  ها هینداشتن در مورد استفاده از توص ینگران ـ

 ریسا تیحما
 (3) همکاران

 تیحما
 (3) کشاورزان

 (.1) هاهیتوص یریکارگهب و هاطرح در مشارکت یبراکشاورزان  ریسا قیو تشو تیحما ـ
 داشـته  هـا هیتوصـ  از استفاده یبرا یترشیب زةیانگ بردارانبهره تا شودیم باعث اقوام و کشاورزان کمک ـ

 (.2) باشند
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 شیافزا که دهدیم نشان یفیک بخش یهاافتهی
 هاهیتوص از استفاده یبرا برداربهره تالش و شدت ،یپافشار

 یبرامسئوالن  تیو حما قیو در کنار آن تشو خود مزرعةدر 
 زانیم یارتقا باعث هاهیتوص از بردارانبهره استفادة

 بردارانهرچه بهره نیهمچن ؛شد خواهد هاهیتوص یریکارگ به
 و باشند داشته یآموزش یمحتوا اعتبار از یمناسب درک
 بدانند، خود یازهاین با مطابق را یآموزش یمحتوا

 به ؛افتی خواهد شیافزا هاآن توسط هاهیتوص یریکارگ هب
 تیحما ،هاهیتوص یریکارگهب زةیانگ ریسه متغ ،گرید یعبارت

 یاز عوامل اصل یآموزش یاعتبار محتواو درک  نمسئوال
 هاهیتوصکشاورزان  استفادة زانیم شیبر افزا رگذاریتأث

حاصل از بخش  یهاافتهی سةیمقاهستند. با  برداران بهره
مشخص شد که در هر دو روش سه عامل  یفیو ک یکم
 ازفاده و فرصت است نمسئوال تیحما ،یریکارگ هب زةیانگ

 زةیانگبودند و  هاهیتوص یریکارگهعوامل مؤثر بر ب
 بر سازه نیرگذارتریتأثدر هر دو روش  یریکارگ هب
 دو در آمدهدستبهعوامل  ریسا اما ؛بود هاهیتوص یریکارگ هب

 نیا توانیم را تفاوت نیا لیدل. داشتند تفاوت هم با روش
 از که یسؤاالت با یفیک یهاروشکه در  کرد انیب نیچن

 قرار مشاهده مورد که یموضوعات و شودیم دهیپرس افراد
 و کار در که شودیم آشکار هاآن یبرا یمسائل دهندیم

 دقت آن به قبالً و است افتاده اتفاق هاآن یفرد یزندگ
 .است بوده نامحسوس و نکرده

 

 شنهادهایپ و یریگجهینت
 زیو ن یکشاورز یها یدر دانش و تکنولوژ عیسر راتییتغ
 اندرکاران دست جهان، یکشاورز عرصةدر  عیبد یکردهایرو

 یتا برا سازد یکشاورزان را ملزم م ژهیوبه و یکشاورز بخش
 و یریادگی مشغول مستمر طور به یکشاورز توسعةرونق و 

 هدف به دنیرس ،یریادگیتوجه به  صرف اما ؛باشند یاددهی
بلکه در کنار کسب دانش و  سازد ینم ممکن را نظر مورد

کردن و  یعمل افته،ی رییتغ یها و نگرش دیجد یها مهارت
 تیاهم با شیپ از شیب کار طیمح در موارد نیا یریکارگهب

 یریکارگهب زانیتالش شد تا م ،پژوهش نیا در. است
 یریکارگهو عوامل مؤثر بر ب شود دهیسنج هاهیتوص
. گردد مشخص زین کشاورزان توسط کارشناسان یها هیتوص

 یریکارگ هب زانیکه م داد نشانحاصل از پژوهش  یها افتهی
 یمتوسط حد در کشاورزان توسط کارشناسان یهاهیتوص
 شده ارائه یهاهیتوص اورزانکش گر،ید انیب به. دارد قرار

 اجرا کامل طور به را یکشاورز جهاد کارشناسان توسط
 یریکارگهب بر مؤثر یهاسازه ینیبشیپ در. کنندینم

 کل نیب ازمشخص شد که  زیکارشناسان ن یهاهیتوص
 ،یریکارگهب زهیانگ ریمتغ هفت مستقل، یرهایمتغ

 جینتا از اتانتظار ن،مسئوال تیحما عملکرد، یخودکارآمد
 مخالفت و مثبت یفرد جینتا استفاده، فرصت عملکرد،
شدند و در مجموع  یونیرگرس ةمعادل وارد بیترتبه نمسئوال
 یریکارگهب ةوابست ریدر متغ راتییدرصد از تغ 80قادرند 

کنند.  ینیبشیپ را کشاورزان توسط کارشناسان یهاهیتوص
و فرصت  زهیانگ ل،ینشان داد هرچقدر کشاورزان تما جینتا

 معتقد و داشته هاهیتوص یریکارگهب یبرا یترشیب استفادة
ها  هیتوص یریکارگ هب زانیم باشند، خود یهاییتوانا به

 از نمسئوال هرچقدر آن کنار در. ابدییم شیآنها افزا توسط
 و یمال یهاتیحما)مانند  هاتیحما انواع کشاورزان

کشاورزان از  استفادة درصد باشند، داشته را( یزاتیتجه
 یهابرداشت نیهمچن ؛افتیخواهد  شیافرا زین هاهیتوص

)مانند  هاهیتوص یریکارگهب جینتا مورد در کشاورزان مثبت
 به هاآن اعتقاد و( یکار تیرضا شیافزا و یوربهره شیافزا

 هاآن یشغل عملکرد در یراتییتغ ها،هیتوص یریکارگهب نکهیا
 هاهیتوص یریکارگهب درصد شیافزا بر کند،یم جادیا

 مروجان، با مصاحبه از حاصل جینتا. بود خواهد رگذاریتأث
 انتقال عیتسر یها طرح اندرکار دست محققان و کارشناسان

 هشت که کرد مشخص فارس استان یقاتیتحق یها افتهی
 درک ها، هیتوص یریکارگهب ةزیانگ ن،مسئوال تیحما عامل
 طرح بردار،بهره یآمادگ استفاده، فرصت ،یآموزش یمحتوا

 یریکارگهب یبرا یفرد تیظرف ها،هیتوص یریکارگهب
 از کشاورزان استفادةهمکاران بر  تیو حما ها هیتوص
با توجه به  ،انیپا در. هستند مؤثر کارشناسان یها هیتوص
 :دنشویارائه م ریز یشنهادهایمطالعه پ نیاز ا حاصل جینتا

 هاهیتوص یریکارگهببر  رگذاریاز عوامل مهم و تأث یکی -
طرح در  یقبل از اجرا شود یم هیبود. توص برداربهره یآمادگ

 از ها، هیتوص یریکارگهب ةافراد را از نحو مزارع کشاورزان
 هیطرح توج یاجرا ةنحو از یکل طور به و آن یالاحتم جینتا
 ةزیتا انگ شود یخود باعث م یذهن یآمادگ رایز ؛ندنک
و عملکرد و  یریکارگهب جیاز نتا هانو انتظارات آ یریکارگ هب

 .ابدی شیافزا هاهیتوص یریکارگهب تینها در
 ةزیانگ و مثبت یفرد جینتا نکهیا به توجه با -

 شود،یم هاهیتوص یریکارگهب شیافزا باعث یریکارگ هب
و مالقات با  دیبازد دکرارائه  توان یکه م یگرید شنهادیپ
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 کار هرا ب ها هیکه توص است ییها یصاحبان مزارع و دامدار
 دیبامنظور  نی. بداند کرده کسب یمثبت جینتا و برده

 از کشاورزان دیبازد یبرا را الزم یهایهماهنگ نمسئوال
 هاهیتوص یریکارگهب جینتا ةمشاهد و نظر مورد یهامکان
 استفادة که یافراد ریسا شود یم باعث کار نیا. دهند انجام
به مشارکت در  لیتما و اندکرده هاهیتوص از یکمتر
 هاآموخته یاجرا جینتا مشاهدةندارند، با  گرید یها طرح
 هب خود مزارع در را کارشناسان یسو از شدهارائه یها هیتوص
 که شوند قدمشیها پ طرح ریمشارکت در سا یو برا دنبر کار

طور  بهرا  هاهیتوص از استفاده تا شود یم یا زهیانگ خود نیا
 طیشرا جادیا نکهیبا توجه به ا نیهمچن ؛دهند ارتقا مداوم

 مزرعةاز  یگروه دیبازد یبرا کشاورزان همةحضور 
 ندارد، وجود اندبرده کار هب را هاهیتوص که یکشاورزان

 شود خواسته دیبازد در حاضر کشاورزان از شودیم شنهادیپ
 ؛دهند حیتوض کشاورزان ریسا یبرا را خود مشاهدات

انتخاب  دیبازد یبرا عشانمزار که را یکشاورزان نیهمچن
کشاورزان  ریمختلف به سا یهاروش به توانیمشده است 

 صورت به اتیتجرب تبادل و مراجعه امکان تا کرد یمعرف
 .دیآ فراهم کشاورزان خود انیم یرسم ریغ و یفرد

 شیافزا بهعملکرد  جیانتظارات از نتا نکهیتوجه به ا با -
 طور به را کشاورزان دیبا شود، یم منجر هاهیتوص یریکارگهب

 یریکارگهب از حاصل یاحتمال یدستاوردها با کامل
 یهاطرح در دستاوردها نیا. کردآشنا  شانیها آموخته

 مطلوب جینتا از یاگسترده فیو ط استمختلف متفاوت 
 و ستیز طیمح حفظ درآمد، شیافزا عملکرد، شیافزا شامل

 .شودیم شامل را آن لامثا

 یریکارگهب بر نمسئوال تیحما مثبت ریتأث به توجه با -
 اندرکاران دست و نمسئوال که شود یم شنهادیپ ها،هیتوص
 و طرح یاجرا طول در را خود یها تیحما و یریگیپ ها طرح

 تا دهند ادامه دامداران و کشاورزان از آناز اتمام  پس ژهیوبه
 ها هیتوص یریکارگهب یالزم را برا ةزیانگ هاآن قیرط نیا از

 ها هیتوص موفق یریکارگهدر صورت ب نیهمچن ؛باشند داشته
را  هاکشاورزان و دامداران آن یروند از سو نیا ةادام و

 دعوت ها طرح ریسا در مشارکت یبرا هاو از آن کنند قیتشو
 .آورند عمل به

و  ازهاین با دیبا زین ها هیتوص یاجرا برنامة و دنیفرا -
 و راحت یدسترس افرادو  باشد متناسبمشکالت کشاورزان 

 داشته محققان یحت و مروجان و کارشناسان به عیسر
 یاجرا یبرا هیاول زاتیتجه و امکانات نیهمچن ؛باشند

 و زاتیتجه زمان، با متناسب هاهیتوص و باشد فراهم هاهیتوص
که  است ذکر انیشا .باشد کشاورزان یاطالعات و یمال منابع
 همة طیشرا دیبا هیتوص یاجرا برنامة و ندیفرا کیدر 

 یبرنامه برا کیاگر  گرید انیبه ب داشت؛ نظر در را کشاورزان
 گریکشاورز د ین است براکشاورز مناسب باشد، ممک کی

 هاجنبه ةهم از دیبا ییاجرا ةبرنام ،جهیدر نت ؛مناسب نباشد
 یداریپا و یاجتماع رشیپذ ،یاقتصاد ،یکیتکن رینظ
 .ردیگ قرار یبررس مورد یطیمح ستیز

 

 یآت قاتیتحق یبرا شنهادیپ و قیتحق یهاتیمحدود

 با گرید قاتیتحق از یاریبس مانند پژوهش نیا
 نیا یها تیمحدود نیتر از مهم .بود مواجه ییها تیمحدود
ها بود. با  به اسناد و مدارک طرح یمشکالت دسترس پژوهش

 یقاتیتحق یها افتهیانتقال  عیتسر یهاطرح نکهیا به توجه
در سطح استان فارس به صورت پراکنده اجرا شده بودند، 

 اریبس یها امر زارش طرحبه آمار کشاورزان و گ یدسترس
 از یکی زین انیپاسخگو یپراکندگ نیهمچن ؛بود دشوار

گروه هدف  که معنا نیبد ؛است بوده رو  شیپ یها تیمحدود
روند  هابه آن یدر سطح استان پراکنده بودند و دسترس

شامل  ها تیمحدود ری. ساکرد یرو م را با مشکل روبه قیتحق
 بودنمیحج لیبه دل یهمکار یبراگروه هدف  یسرسخت

مشکل  و شهرها ریسا به آمدورفتپرسشنامه، مشکالت در 
 .است بوده ییایجغراف محدودةاسکان در 

 عوامل که شودیم شنهادیپ ندهیآ قاتیتحق یبرا
 که ییهاطرح ریسا در هاهیتوص یریکارگهب بر رگذاریتأث

 زانیو م شوند یبررس کندیم اجرا یکشاورز جهاد سازمان
 و همکار کشاورزان از گروه دو نیب در هاهیتوص یریکارگهب
سنجش  یبرا نیهمچن ؛شود دهیسنج هاطرح همکار ریغ

 مد هاهیتوص یریکارگهب زانیم مختلف یهاطرح یاثربخش
 .ردیگ قرار نظر
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