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ABSTRACT 

 

 

Farmers need managerial skills to survive in a highly competitive business environment so that 

they can make informed decisions and implement changes that will move the operation towards 

predictable goals. This study was performed to Analysis and comparison Farm Management Skills 

in Traditional and Mechanized lands of Gilan province. The population consisted of traditional 

paddy land and farmers are covered by the plan. The samples were chosen using stratified random 

sampling method. Number of 150 traditional paddy land and 200 paddy land mechanized as the 

sample size was determined and the data were collected. The validity of the questionnaire was 

evaluated by the faculty members of department of Agricultural Management and Development at 

University of Tehran and reliability was confirmed by Cronbach's alpha test (In Traditional lands 

0.947, in Mechanized lands 0.927). Data analysis was performed using SPSS win18. Results 

showed that the majority of the ability farmers in field management skills in both groups was 

moderate and low (86.7% in traditional lands and 77% in Mechanized land). The results of 

Friedman test in evaluating the importance of farm management skills showed that the planning 

skill and goal setting were the most and resources mobilization had the lowest mean among farm 

management skills in traditional and equipped lands. 

 

Keywords: Farm management, skill, traditional lands, mechanized lands, Gilan province. 

 

Expand Abstract  

Although land, labor, and capital are three require inputs for agricultural production, without 

managerial skills the production process will not be fundamentally profitable. Farmers need 

managerial skills to survive in a highly competitive business environment so that they can make 

informed decisions and implement changes that will move the operation towards predictable goals.  

This study was performed to analyze and comparison the farm management skills in traditional 

and mechanized paddy lands of Gilan province. The population consisted of paddy farmers are 

covered by the plan. The sample population size was 350 farmers, included 150 traditional paddy 

farmers and 200 paddy farmers with mechanized paddy farms. Samples were chosen using 

stratified random sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. 

The validity of the questionnaire was evaluated by the faculty members of department of 

Agricultural Management and Development at University of Tehran. To confirm the reliability of 

questionnaire Cronbach's alpha coefficient was used. This coefficient for different parts of research 

tool was 0.947 and 0.927. ISDM and CV methods were used to prioritize and classify farmers' 

management skills. Data analysis was performed using SPSS win18.  

In this study, 58 management skills which classified in 9 skill areas (including planning and 

goal setting, work and production, operational, accounting and financial management, marketing, 

information, decision making, resource mobilization and risk taking), were identified and analyzed. 

Based on results, the management skills of 86.7% of traditional farmers and 77% of mechanized 

land farmers have been low to moderate. Moreover, both groups of farmers have believed that 
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“planning and goal setting” and “working and production” skills are the most important 

management skills. However, in other side, “resources mobilization” is the least important 

management skills to paddy farmers.  

Therefore, it seems that land modernization needs both human and technical improvements. In 

the other words, land modernization not requires to “land integration and consolidation” and to 

“mechanize and equip the land with new machinery and technologies’ but also it needs to empower 

the farm management skills of paddy farmers. 
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 های مدیریت مزرعه در اراضی تجهیز شده و سنتی استان گیالنتحلیل مهارت 

 
 3، خلیل کالنتری 2*انشور عامری، ژیال د 1آیدا میرباقری

 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، مدیریت کشاورزی، گروه ، دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد 1

 ، کرج، ایراندانشگاه تهران
 ، کرج، ایراندانشگاه تهراندانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشیار ، 2

 ، کرج، ایراندانشگاه تهراندانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، مدیریت و توسعه کشاورزی، ، استاد گروه 3
 (8/3/97تاریخ تصویب:  -4/11/96دریافت: )تاریخ  

 

 چکیده

 

 یرقابت اریبس یتجار طیمح کیدر بقای خود  ی ادامهبرا یتیریمد یهابه مهارت کشاورزان
را به  اتیرا اعمال کنند که عمل یراتییو تغ یرندبگ آگاهانه ماتیدارند تا بتوانند تصم ازین

 و مقایسهپژوهش با هدف تحلیل  این بر این اساس .حرکت دهد شده ینیبشیسمت اهداف پ
های مدیریت مزارع برنج در اراضی تجهیزشده و سنتی استان گیالن انجام شد. جامعه مهارت

مول طرح تجهیز و نوسازی آماری شامل شالیکاران دارای اراضی سنتی و شالیکاران مش
ای با انتساب متناسب است. گیری در این پژوهش، طبقهباشند. روش نمونهاراضی شالیزاری می

شالیکار دارای اراضی تجهیزشده به عنوان  200شالیکار دارای اراضی سنتی و  150تعداد 
فی به ها گردآوری شد. این پژوهش توصیحجم نمونه مشخص شدند و اطالعات الزم از آن

شیوه پیمایش و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. روایی پرسشنامه به وسیله اساتید گروه 
مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تایید 

ها با تجزیه و تحلیل داده(. 927/0و در اراضی تجهیز شده  947/0گردید )در اراضی سنتی 

اکثریت که توانمندی  ها نشان دادیافته انجام شد. 18SPSS winتفاده از نرم افزار اس
های درصد در اراضی تجهیز شده( در مهارت 77درصد در اراضی سنتی و  7/86) شالیکاران

نتایج آزمون فریدمن مدیریت مزرعه در هر دو گروه مورد مطالعه، در حد متوسط و کم است. 
 تعیین و ریزیهای مدیریت مزرعه نشان داد که مهارت برنامهمهارت در بررسی تفاوت اهمیت

های مدیریت مزرعه در اراضی هدف بیشترین و بسیج منابع کمترین میانگین را در بین مهارت
 اند.سنتی و تجهیزشده به خود اختصاص داده

 

 گیالنمدیریت مزرعه، مهارت، اراضی سنتی، اراضی تجهیزشده، استان  های کلیدی:واژه
 

 مقدمه

از تند رست که عبااصلی توليد مبتنی بر سه نهاده ا

يعنی رم عنصر چهاون ما بدرمايه. اسر و کاوی نير، مينز

هد اخودف بر حسب تصاو تفاقی اتوليد ، مديريتده نها

فيزيکی ظ لحااز چه دی و قتصاظ الحااز يی چه راکاد. بو

 هين منابع باترکيب در مدير رت کلی به مهار به طو

 

 ,Nuthall باشدمیثربخش متکی و امناسب ای شيوه

2006; Hamidi,2005) .)عه رمزن نندگاداين که گرای ابر

عمل اف هداجهت تحقق در يی راکثر کاانند با حدابتو

رت مهای هازپيش نيای از مند يك سرزنيانمايند، 

ها آنمديريتی به های رتين مهااباشند. میمديريتی 

منابع ر، کاوی نيرح مالی، سطو کند تا برحسبمیکمك 
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-Al) م دهندنجااستی ب درنتخای اگريزو ريسكمين ز

Rimawi et al, 2006 .) بنابراين کشاورز به عنوان مدير

های مناسب و بدون توليد بدون آشنايی و داشتن مهارت

تواند از فعاليت برخورداری از يك مديريت منطقی نمی

 Steinhauser etگردد )مند بهرهاقتصادی توام با موفقيت 

al, 2003 .) با توجه به اينکه مديريت واحدهای

باشد، اين برداری عمدتا سنتی و غير تجاری میبهره

برداری مطلوب از واحدها با مشکالتی از قبيل عدم بهره

رمايه( سر و کاوی نير، مينعوامل مختلف توليد )ز

ه ـز بـهر چياز ست بيش درناداری برهبهرمواجهند. 

، گاهیدن آوـايين بـپو د ـل توليـماديريت عوـعف مـض

 ت.ـسط اوـمربورزان اـی کشـفنهای رتمهات و اـطالعا
)که د خرداران بره بهررد وـمه در ژـيوه ـئله بـن مسـيا

هند( دمیتشکيل ر را کشوورزان کشااز سيعی وبخش 

(.به عبارت Yaaghubi et al,2009دق است )بيشتر صا

ان، رـيدر اد ـتوليم اـنظدن بوليل سنتی دبه  ديگر

م اـنجانتی ـامال سـکرت وـه صـز بـه نيـعرديريت مزـم

پراکندگی برداری و د. کوچکی واحدهای بهرهپذيرمی

از عناصر ساختار کشاورزی سنتی کشور اراضی يکی 

است که امروزه به عنوان يکی از موانع اصلی توسعه 

 ,Teimoori Hezarjaribi & Najafiکشاورزی است )

وری، باال (. عواملی مانند پايين بودن ميزان بهره2017

های توليد، اتالف منابع، جلوگيری از الگوی بودن هزينه

مناسب زراعی، ناکارآمدی مديريت مزرعه و کاهش 

درآمد کشاورزان باعث توسعه نيافتگی نواحی روستايی 

 ,Sikor et al, 2009, Lusho & Papa) خواهد شد

اصالحات اراضی و به عبارتی طرح  نبنابراي(. 1998

برای دست سازی اراضی يك ضرورت و يکپارچهتجهيز 

 ,.Zipping et al) باشديافتن به توسعه روستايی می

های اجرای اين طرح با تغيير در ساختار زمين (.2005

های جديد دارای اثرات مثبت اقتصادی کشاورزی و روش

جويی در رفهوری، صاز قبيل افزايش محصول و بهره

همچنين . (Moradi et al, 2013) باشدمصرف آب می

کردن کشت، افزايش بازده توليدات، مکانيزهبا  اين طرح

امکان کشت دوم، ارتقای وضعيت اقتصادی و اجتماعی 

وری به مرحله جامعه کشاورزی و در نهايت افزايش بهره

 Ashkar Ahangar Kalaei et) اجرا گذاشته شده است

al, 2006.) اجرای اين طرح باعث کاهش  به طور کلی

های توليد، توسعه اقتصاد و افزايش هزينه

 Guo et)ها در بخش کشاورزی شده است گذاریسرمايه

al, 2015) تواند نقش بنيادی و زيربنايی در بنابراين می

با توجه به اينکه در  .توسعه مناطق روستايی داشته باشد

ل توليد و ناکارايی حال حاضر مديريت ضعيف عوام

اقتصادی واحدهای توليدی يکی از مشکالت کشاورزی 

برداری نادرست بيش از هرچيز به پايين بهره و باشدمی

های فنی کشاورزان بودن آگاهی و اطالعات و مهارت

مديران  (. از اين روYaaghubi et al,2009) است مربوط

عامل توليد کشاورزی و کشاورزان به عنوان کارآمدترين 

 .شوندوری در نظر گرفته میبرای کنترل کارايی و بهره

ارزيابی عملکرد و کارايی آنها و همچنين نقش آنها در 

تحقق اهداف مديريت مزرعه اهميت فراوان دارد 

(.(Allahyari et al, 2011 به توجه با بخش، اين در 

مطالعات  از برخی مرور به تحقيق، موضوعی محدودۀ

 پرداخته های مديريت مزرعهون مهارتانجام شده پيرام

 و هامهارت Boehlje et al (2002)  .است شده

 بررسی حيطه چهار در را مديران نياز مورد هاینگرش

 مديران مهارت ارزيابی برای را نويسیپيش و نمودند

 مديريت هایمهارت: نمودند تهيه اساس اين بر مزارع

 مالی؛ تمديري هایمهارت نمودن؛ اداره و توليد

 و شخصی هاینگرش کار؛ و کسب مديريت هایمهارت

 بندیتقسيم در همچنين آنها. گيریتصميم هایمهارت

 در را کشاورزی مديريت و اقتصاد هایمهارت ديگری

 طبقات شامل طبقه هر که اندنموده تقسيم طبقه هشت

 :از عبارتند هامهارت اين. باشدمی متعددی فرعی

 مديريت فروش، مديريت توليد، مديريت هایمهارت

 استراتژيك، گيریموضع کارکنان، مديريت مالی،

 Nuthall. ريسك مديريت و رهبری ارتباطات، مديريت

 بيان خود منابع مرور اساس بر تحقيقی در (2006)

 را زير هایويژگی بايد خوب مزرعه مدير يك که کندمی

 شتندا( 2 ها،فرصت و مشکالت شناسايی( 1: باشد دارا

 برای توانايی( 3 اطالعات، جستجوی خوب هایمهارت

 از غيرمرتبط و مرتبط چيزهای نمودن جدا و بندیدسته

 توانايی( 5 پيچيده، چيزهای نمودن ساده توانايی( 4 هم،

 شدن متصور توانايی( 6 سخت، شرايط در نمودن اداره

 و نتايج بينیپيش توانايی( 7 ممکن، هایفعاليت نتايج
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 و هامهارت همه داشتن( 8 موقع، به دننمو عمل

 خطر با مقابله فهم و درك( 9 و مناسب، فنی هایدانش

 نقل به Al- Rimawi et al (2006) . نامطمئن شرايط و

1زيپ از  را شرقی اروپای کشاورزان اساسی نيازهای 

 در مديريت بهبوديافته هایمهارت بازار، اطالعات شامل

 فايده و هزينه تحليل و تجزيه و حسابداری، زمينه

 خود تحقيق درYaaghubi et al (2009 )نمودند.  گزارش

 به حوزه هفت در را مزرعه مديريت نياز مورد هایمهارت

 اهداف، تعيين هایمهارت: نمودند بررسی زير شرح

 و بازاريابی عملياتی، حسابداری، کاری، توليدی،

 سطحهمچنين به اين نتيجه رسيدند که  يابیاطالع

 حد در حيطه اين در مزرعه گردانندگان توانمندی

 اين در اشاره قابل مهم نکته. باشدمی زياد تا متوسط

 برای ريزی برنامه در متوسط حد در توانمندی خصوص

 در توليدی اهداف که نمودند مشخص افراد بود، توليد

 متوسط توانايی از نشان که است بلندمدت و مدت کوتاه

 توليدی واحد برای اندازچشم تعريف در گردانندگان

خود در  در مطالعهAllahyari, et al(2011 ). باشدمی

 بازاريابی را مورد مديريتی، مهارت هایميان مهارت

قرار دادند و دريافتند که ميزان توليد و مهارت  ارزيابی

 به توجه با. داران در سطح بااليی قرار داردفنی مرغ

 بازاريابی مديريت هایارتمه که دانستند ضروری نتايج،

 در مشارکت و گسترش طريق از مزرعه مديريت و

در Allahyari (2011 )  .يابد بهبود آموزشی هایفعاليت

 بر موثر عوامل تحليل و تحقيقی به منظور شناسايی

 دهنده پرورش واحدهای گردانندگان عملکرد و کارايی

ه گيالن به اين نتيجه رسيدند ک استان گوشتی در مرغ

 بين ایدامنه در پاسخگويان اکثر توانمندی سطح

 در توانمندی سطح بهترين و دارد قرار خوب تا متوسط

 سطح ترينپايين و توليدی و های کاریمهارت حوزه

 Hajimaleki  .باشدمی بازاريابی هایمهارت در توانمندی

et al (2011) ای به بررسی ديدگاه کشاورزان در مطالعه

های فنی در مديريت مزرعه در ت به مهارتکلزا کار نسب

جهت افزايش توليد کلزا در استان قزوين پرداختند. 

های اين تحقيق نشان داد ديدگاه کلزاکاران نسبت يافته

های فنی در دوره کاشت در حد کم، در به اهميت مهارت

                                                                                  
1. Zijp 

دوره داشت در حد متوسط رو به پايين و در دوره 

ن متغيرهای مربوط به برداشت زياد بوده است. همچني

های دوره کاشت، داشت، های فنی در ويژگیمهارت

ترويجی بر افزايش توليد  –برداشت و عوامل آموزشی

کلزا تاثير دارند. با توجه به مطالعات انجام شده در زمينه 

 و ريزیهای برنامههای مديريت مزرعه، مهارتمهارت

 و یحسابدار عملياتی، توليدی، و کاری هدف، تعيين

 در عقالنيت يابی،اطالع بازاريابی، مالی، مديريت

پذيری در اين تحقيق ريسك و منابع بسيج گيری،تصميم

ر ـق حاضـتحقيبر اين اساس مورد بررسی قرار گرفت. 

 االت زير انجام شده است:پاسخگويی به سؤای رــب

ه دگاـياز دعه رمديريت مزهای مهارتهميت ميزان ا

راضی سنتی و شاليکاران دارای اراضی شاليکاران دارای ا

 ؟ستر اه قدـچتجهيزشده 

های مديريت های اهميت مهارتتفاوت بين ميانگين

شاليکاران دارای اراضی سنتی و  مزرعه از ديدگاه

 شاليکاران دارای اراضی تجهيزشده چگونه است؟

 

 مواد و روش ها

پيمايشی  -اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفی

ماری مورد مطالعه در اين تحقيق شامل است. جامعه آ

و =N) 142947(شاليکاران دارای اراضی سنتی

در =N) 47157(شاليکاران دارای اراضی تجهيز شده 

فرمول باشد. برای تعيين حجم نمونه از استان گيالن می

استفاده گرديد. با توجه به حجم جامعه آماری،  کوکران

شاليکار  200 شاليکار دارای اراضی سنتی و 150تعداد 

دارای اراضی تجهيز شده به عنوان حجم نمونه برای اين 

گيری نمونه روش همچنين ازتحقيق مشخص شدند. 

 و گيرینمونه برای متناسب انتساب با ایتصادفی طبقه

شد و استان گيالن به سه  استفاده هاداده آوری جمع

منطقه )شرقی، مرکزی و غربی( تقسيم گرديد سپس از 

مناطق پنج شهرستان به طور تصادفی انتخاب  بين اين

شدند به طوريکه در منطقه شرق شهرستان آستانه 

اشرفيه، در قسمت غربی شهرستان ماسال و از قسمت 

مرکزی سه شهرستان رشت، شفت و صومعه سرا انتخاب 

سپس تعداد نمونه انتخابی هر شهرستان مشخص شدند. 

اران مشخص گرديد و به صورت تصادفی با تعداد شاليک

شده در هر شهرستان مصاحبه صورت گرفت و اطالعات 
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ها دريافت شد. ابزار مورد استفاده در اين الزم از آن

تحقيق پرسشنامه محقق ساخته است. که در آن 

های مديريت مزرعه در قالب های مرتبط با مهارتگويه

گويه به صورت طيف ليکرت  58حوزه مهارتی و تعداد  9

ه شده است. در اين طيف ميزان قسمتی سنجيد 5

(، بندرت 1، هرگز )ها با مولفهکارگيری اين مهارتبه

(  5( و هميشه )4(، بيشتر اوقات )3(، گاهی اوقات )2)

بررسی شد. برای تعيين اعتبار )روايی( ابزار تحقيق از 

اعتبار محتوايی استفاده گرديد و برای سنجش پايايی 

يق انجام پيش آزمون های طراحی شده از طرپرسشنامه

پرسشنامه  30پرسشنامه ويژه مزارع سنتی و  30تعداد 

ويژه مزارع تجهيزشده توسط جامعه آماری تکميل 

های تکميل شده، ضريب آلفای گرديد و برای پرسشنامه

مورد محاسبه قرار  SPSSکرونباخ با استفاده از نرم افزار 

گرفت است که مقدار اين ضريب در اراضی سنتی 

محاسبه گرديد  927/0و در اراضی تجهيز شده 947/0

که حاکی از سطح مطلوب پايايی پرسشنامه بود. 

همچنين اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار 

SPSS  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. به منظور

سنجش ديدگاه شاليکاران درباره ميزان توانمندی آنها 

حوزه  9عه، در قالب های مديريت مزردر خصوص مهارت

ريزی و تعيين هدف، کاری و توليدی، مهارتی )برنامه

عملياتی، حسابداری و مديريت مالی، بازاريابی، 

گيری، بسيج منابع و يابی، عقالنيت در تصميماطالع

های پذيری( پس از جمع جبری امتياز گويهريسك

دهنده هر حوزه مهارتی، از روش فاصله انحراف تشکيل

به صورت زير استفاده شد  (ISDM)از ميانگين معيار 
(Gangadharappa et al., 2007:)  

 A<mean- Sd :کم

 mean- Sd<B<mean+ Sd :متوسط

 C>mean+ Sd :زياد

ميانگين  meanالزم به ذکر است که در فرمول باال، 

همچنين به . باشدانحراف معيار از ميانگين می Sdو 

های تبيين کننده مهارت هایبندی گويهمنظور اولويت

مدير مزرعه از آماره ضريب تغييرات که حاصل تقسيم 

  باشد، استفاده شده است وانحراف معيار بر ميانگين می

های اهميت تفاوت بين ميانگينجهت بررسی 

آزمون ديدگاه شاليکاران های مديريت مزرعه از مهارت

 ه است.فريدمن گرفته شد

 

 یافته ها
از عه رمديريت مزهاي مهارتيت همبررسی ميزان ا

 ه پاسخگوياندگاـيد

های مديريت جهت بررسی ميزان اهميت مهارت

های هر بندی گويهزرعه در بين شاليکاران به اولويتم

 مهارت با استفاده از ضريب تغييرات پرداخته شد.

 ريزي و تعيين هدفمهارت برنامه

بينی و پيش"( گويه1براساس يافته های جدول )

آورد درآمد حاصل از توليد در طی يك دوره کشت بر

، اولويت اول و 23/0با ضريب تغييرات  "برنج

در طی يك دوره توليد ان ميزآورد بربينی و پيش"گويه

 اولويت آخر را در 31/0با ضريب تغييرات  "کشت برنج

ايج همچنين نت اند.اراضی سنتی به خود اختصاص داده

بينی و پيش"ه گويه شددهد، در اراضی تجهيزنشان می

در طی يك دوره کشت ير کشت زسطح ان ميزآورد بر

 ، اولويت اول و گويه23/0با ضريب تغييرات  "برنج

با  "زنياآالت و تجهيزات مورد تعمير ماشينو تعيين "

اولويت آخر را به خود اختصاص  34/0ضريب تغييرات 

آمد آورد دربربينی و پيش"گويه  اند. به نظر می رسدداده

در هر دو  "حاصل از توليد در طی يك دوره کشت برنج

ه گروه مورد مطالعه از اهميت بااليی برخوردار است ب

نحوی که در اراضی سنتی اولويت اول و در اراضی 

ه کتجهيز شده اولويت دوم را دارد، نشان از اين دارد 

 پيش بينی درآمد و برآورد آن بيش از آنکه به تجهيز

شته باشد به عوامل ديگری مربوط مزارع بستگی دا

 شود به طور مثال سابقه و تجربه شاليکاران. همچنينمی

در طی ير کشت زسطح ان ميزآورد بربينی و پيش"گويه 

اولويت اول شاليکاران دارای  "يك دوره کشت برنج

توان گفت که در اثر تجميع اراضی تجهيز شده است می

طرح تجهيز و قطعات کوچك و پراکنده بعد از اجرای 

بينی سطح زير کشت برای يك دوره نوسازی، پيش

 گيرد.کشت برنج در اراضی تجهيز شده بهتر صورت می
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 ريزی و تعيين هدفهای تبيين کننده مهارت برنامهاولويت بندی گويه -1جدول 
 اراضی سنتی

 گويه

 اراضی تجهيزشده

انحراف  ميانگين*

 معيار

ضريب 

 تغييرات

ضريب  تاولوي اولويت

 تغييرات

انحراف 

 معيار

 *ميانگين

97/2 94/0 31/0 10 
در طی يك دوره توليد ان ميزآورد بربينی و پيش

 کشت برنج
8 302/0 87/0 89/2 

 60/2 89/0 34/0 10 زنياآالت و تجهيزات مورد تعمير ماشينو تعيين  7 262/0 74/0 85/2

97/2 9/0 3/0 9 
ياز در طی يك های مورد نبينی ميزان نهادهپيش

 دوره کشت برنج
7 301/0 87/0 91/2 

 71/2 91/0 33/0 9 داشتن برنامه برای شرايط سخت و پيروی از آن 8 267/0 77/0 9/2

15/3 73/0 23/0 1 
آورد درآمد حاصل از توليد در طی بربينی و پيش

 يك دوره کشت برنج
2 24/0 77/0 15/3 

31/3 86/0 261/0 6 
در طی ير کشت زسطح ان يزمآورد بربينی و پيش

 يك دوره کشت برنج
1 23/0 79/0 35/3 

11/3 78/0 25/0 5 
در طی يك توليد های هزينهآورد بربينی و پيش

 دوره کشت برنج
3 251/0 79/0 10/3 

 89/2 78/0 27/0 6 رفصل کاای مانی مشخص برزبرنامه  2 23/0 73/0 09/3

 06/3 79/0 259/0 4 نمعين مادر زکشت ر کان پايا 4 242/0 74/0 05/3

 92/2 76/0 26/0 5 ريط کااشرل کنتررت و نظا 3 240/0 73/0 04/3

 (5( و هميشه )4(، بيشتر اوقات )3(، گاهی اوقات )2(، بندرت )1طيف ليکرت: هرگز )*                              های تحقيقمنبع: يافته
 

 مهارت کاري و توليدي
کننده مهارت کاری های تبيينهبندی گويبراساس اولويت

استفاده از ميزان کودهای "(، گويه 2و توليدی )جدول

در اراضی سنتی و   25/0با ضريب تغييرات  "شدهتوصيه

با ضريب  "سازی بستر مناسب کشتآماده"گويه 

در اراضی تجهيز شده اولويت اول را به  26/0تغييرات 

بر د وشخم عم"اند. همچنين گويه خود اختصاص داده

با ضريب تغييرات  "دارشيبهای در زمينمين زشيب 

با  "عهرسطح مزدر عی وب زراتناای جرا"و گويه  46/0

به ترتيب اولويت آخر اراضی  51/0ضريب تغييرات 

 سنتی و تجهيزشده هستند.

 

 

 کننده مهارت کاری و توليدیهای تبيينبندی گويهاولويت -2جدول 
 اراضی سنتی

 گويه

 يزشدهاراضی تجه

انحراف  ميانگين*
 معيار

ضريب 
 تغييرات

ضريب  اولويت اولويت
 تغييرات

انحراف 
 معيار

 ميانگين*

 56/2 67/0 261/0 1 سازی بستر مناسب کشتآماده 3 283/0 74/0 63/2

 33/2 84/0 362/0 7 پاشی ماشينیدکوو سمپاشی ده از ستفاا 6 35/0 84/0 35/2

 92/2 83/0 28/0 4 ميزان مناسب بذر در واحد سطحده از ستفاا 2 282/0 76/0 69/2

 67/1 86/0 51/0 11 عهرسطح مزدر عی وب زراتناای جرا 11 49/0 86/0 75/1

 95/2 93/0 31/0 5 استفاده از ميزان کودهای توصيه شده 1 25/0 80/0 13/3

 36/2 85/0 360/0 6 مصرف کودهای ريز مغذی 10 46/0 98/0 13/2

 43/2 94/0 31/0 9 كنی جهت تقويت خااحيود کوده از ستفاا 8 40/0 88/0 17/2

 68/2 72/0 27/0 3 عهرمزز هرهای ل علفکنترم در سموده از ستفاا 5 30/0 74/0 46/2

 87/2 75/0 263/0 2 ده از ادوات کشاورزی در سطح مزرعهستفاا 4 284/0 70/0 47/2

 17/2 90/0 41/0 10 کمتر  فاصله خطوط کاشت با  9 45/0 90/0 98/1

 23/2 84/0 37/0 8 تفاآبا رزه شت جهت مبادابرو کاشت ن مازتغيير  7 37/0 80/0 16/2

 (5( و هميشه )4(، بيشتر اوقات )3(، گاهی اوقات )2(، بندرت )1هرگز )طيف ليکرت: *های تحقيق                                                          منبع: يافته
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 مهارت عملياتی

های تبيين بندی گويههای حاصل از اولويتيافته

 (، حاکی از آن است که3کننده مهارت عملياتی )جدول 

در اراضی سنتی، با ضريب  "کردن محصولبيمه "گويه 

 "باشد. همچنين گويه اولويت اول می 36/0تغييرات 

 در اين 51/0با ضريب تغييرات  "توليدان ميزافزايش 

 

ضی اولويت آخر را به خود اختصاص داده است. ارا

ده از ستفاا"درحاليکه در اراضی تجهيزشده، گويه  

با ضريب  "رکاهای کاهش هزينهای برت الآماشين

سازی يکپارچه"اولويت اول و گويه  28/0تغييرات 

آخرين اولويت اين افراد  50/0با ضريب تغييرات  "اراضی

 باشد.در انجام اين مهارت می

 کننده مهارت عملياتیهای تبيينبندی گويهاولويت -3دول ج
 اراضی سنتی

 گويه

 اراضی تجهيزشده

انحراف  ميانگين*
 معيار

ضريب 
 تغييرات

ضريب  اولويت اولويت
 تغييرات

انحراف 
 معيار

 ميانگين*

 76/2 78/0 281/0 2 کردن محصولبيمه  1 36/0 84/0 33/2

 17/2 85/0 39/0 3 وليدتان ميزافزايش  5 51/0 92/0 79/1

 85/1 93/0 50/0 5 سازی اراضیيکپارچه 4 48/0 95/0 96/1

 75/2 78/0 280/0 1 رکاهای کاهش هزينهای برت الآماشينده از ستفاا 2 37/0 85/0 27/2

 32/2 99/0 42/0 4 قيمتهای کشاورزی برای تخفيف در دهخريد کلی نها 3 44/0 90/0 03/2

 (5( و هميشه )4(، بيشتر اوقات )3(، گاهی اوقات )2(، بندرت )1طيف ليکرت: هرگز )*های تحقيق                                                منبع: يافته     

 

 مهارت حسابداري و مديريت مالی

( نيز حاکی از آن است 4های حاصل از جدول )يافته

استفاده موثر از منابع مختلف مالی و "که گويه 

در اراضی سنتی و  53/0با ضريب تغييرات  "عتباریا

در اراضی تجهيزشده اولويت اول  48/0ضريب تغييرات 

 وهر دو گروه مورد مطالعه در انجام مهارت حسابداری 

 اراضی  دارای شاليکاران   مديريت مالی است. همچنين

ه در شدهای مصرف دهنهاميزان ثبت "سنتی، گويه 

ويت آخر در انجام مهارت را به عنوان اول "مزرعه

اند )ضريب حسابداری و مديرت مالی خود معرفی کرده

(. در حاليکه اولويت آخر شاليکاران دارای 59/0تغييرات 

ثبت "اراضی تجهيزشده در مهارت مورد نظر، گويه 

 62/0با ضريب تغييرات  "در مزرعهليه اوسرمايه ميزان 

 باشد.می

 بيين کننده مهارت حسابداريهاي تبندي گويهاولويت -4جدول 

 اراضی سنتی

 گويه

 اراضی تجهيزشده

انحراف  ميانگين*
 معيار

ضريب 
 تغييرات

ضريب  اولويت اولويت
 تغييرات

انحراف 
 معيار

 ميانگين*

 39/1 75/0 54/0 3 ه در مزرعهشدهای مصرف دهنهاميزان ثبت  7 595/0 91/0 54/1

 55/1 87/0 563/0 4 در مزرعه نياد و زسوان ثبت ميز 5 56/0 90/0 60/1

 47/1 83/0 565/0 5 ان توليد صورت گرفته در مزرعهثبت ميز 6 592/0 97/0 64/1

 68/1 95/0 566/0 6 در مزرعهبدهی ان ثبت ميز 3 547/0 88/0 61/1

 44/1 90/0 62/0 8 در مزرعهليه اوسرمايه ميزان ثبت  3 547/0 88/0 61/1

 36/1 81/0 59/0 7 در مزرعهيرکشت زحی اثبت نو 4 56/0 89/0 59/1

 67/1 80/0 48/0 1 استفاده موثر از منابع مختلف مالی و اعتباری 1 530/0 87/0 65/1

 52/1 80/0 53/0 2 عهرفاتر مزورزی در دحد کشاواعی ر زرامواری انگهدو ثبت  2 534/0 80/0 50/1

 (5( و هميشه )4(، بيشتر اوقات )3(، گاهی اوقات )2(، بندرت )1طيف ليکرت: هرگز )*                                های تحقيق                       منبع: يافته

 

 مهارت بازاريابی

تجزيه و تحليل "(، گويه5های جدول )مطابق يافته

با ضريب  "های دولت در زمينه بازار برنجسياست

بهترين  انتخاب"در اراضی سنتی و گويه 27/0تغييرات 

در 27/0با ضريب تغييرات  "رقم بازار پسند برای کاشت

اراضی تجهيزشده، اولويت اول مهارت بازاريابی در دو 

انتخاب بهترين رقم "باشند. گويه گروه مورد مطالعه می

و  38/0با ضريب تغييرات  "بازار پسند برای کاشت



 731 ... های مديريت مزرعه در اراضی تجهيز شدهتحليل مهارتو همکاران:  ميرباقری 

با ضريب  "تجزيه و تحليل تقاضا، عرضه و نرخ برنج"گويه

به ترتيب از کمترين اولويت در اراضی  43/0يرات تغي

 سنتی و تجهيزشده برخوردارند.

 
 اولويت بندی گويه های تبيين کننده مهارت بازاريابی -5جدول 

 اراضی سنتی

 گويه

 اراضی تجهيزشده

 ميانگين*
انحراف 

 معيار

ضريب 
 تغييرات

 اولويت اولويت
ضريب 
 تغييرات

انحراف 
 معيار

 ميانگين*

 11/2 91/0 43/0 4 تجزيه و تحليل تقاضا، عرضه و نرخ برنج 3 37/0 91/0 43/2

 91/2 84/0 28/0 2 لمحصووش فرای برن مازبهترين ب نتخاا 2 28/0 85/0 04/3

 10/3 84/0 27/0 1 انتخاب بهترين رقم بازار پسند برای کاشت 4 38/0 92/0 42/2

 03/2 87/0 42/0 3 در زمينه بازار برنج های دولتتجزيه و تحليل سياست 1 27/0 86/0 13/3

 (5( و هميشه )4(، بيشتر اوقات )3(، گاهی اوقات )2(، بندرت )1طيف ليکرت: هرگز )*های تحقيق                                                    منبع: يافته

 

 يابیمهارت اطالع

های بندی گويههای بدست آمده از اولويتيافته

دهد (، نشان می6يابی )جدول کننده مهارت اطالعنتبيي

، که از نظر شاليکاران دارای اراضی سنتی و تجهيزشده

آوری اطالعات درباره قيمت بذر، کود و جمع "گويه 

 در   اين گويه  تغييرات ضريب ، اولويت اول را دارد. "سم

 42/0و در اراضی تجهيزشده  37/0اراضی سنتی، 

 ها حاکی از آن است که گويهافتهباشد. همچنين يمی

های نوين توليد آوری اطالعات درباره فناوریجمع"

 45/0در اراضی سنتی و  40/0با ضريب تغييرات  "برنج

در اراضی تجهيزشده، در هر دو گروه مورد بررسی، 

 باشد.کمترين اولويت را دارا می
 

 يابیعکننده مهارت اطالهای تبيينبندی گويهاولويت -6جدول 
 اراضی سنتی

 گويه

 اراضی تجهيزشده

 ميانگين*
انحراف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات
 اولويت اولويت

ضريب 

 تغييرات

انحراف 

 معيار
 ميانگين*

 98/1 83/0 42/0 1 آوری اطالعات درباره قيمت بذر، کود و سمجمع 1 37/0 94/0 55/2

 85/1 84/0 45/0 5 نوين توليد برنج هایآوری اطالعات درباره فناوریجمع 5 40/0 91/0 27/2

 97/1 87/0 446/0 4 های دولت در بازارآوری اطالعات درباره سياستجمع 4 393/0 90/0 29/2

35/2 91/0 391/0 3 
های جديد و بهتر در آوری اطالعات برای يافتن روشجمع

 انجام کارها
2 43/0 87/0 01/2 

31/2 87/0 37/0 2 
ريزی و ت جديد برای برنامهتجزيه و تحليل اطالعا

 گيریتصميم
3 440/0 85/0 94/1 

 (5( و هميشه )4(، بيشتر اوقات )3(، گاهی اوقات )2(، بندرت )1طيف ليکرت: هرگز )*                                  های تحقيق                 منبع: يافته

 

 گيريمهارت عقالنيت در تصميم

 "دهد که گويه( نشان می7نتايج حاصل از جدول )

 اصولی و صحيح توجه و توليدی مشکالت سريع شناسايی

در اراضی سنتی و  36/0با ضريب تغييرات  "آن حلبه

 عمليات در مديريتی هایروش بهترين کارگيریبه "گويه

در  34/0با ضريب تغييرات    "مزرعه واحد توليدی

. نشان از شونداراضی تجهيزشده، اولويت اول را شامل می

آن دارد که شاليکاران دارای اراضی تجهيزشده، توجه 

 های مطلوب مديريت مزرعه و بيشتری به روش

ها در امر توليد دارند. از طرفی کارگيری اين روشبه

 که هايیفناوری مورد در درست تصميمات اتخاذ"گويه 

 44/0با ضريب تغييرات  "شوند پذيرفته يا و استفاده بايد

راضی سنتی و هم در اراضی تجهيزشده، اولويت هم در ا

آخر را به خود اختصاص داده است. که نشان از وضعيت 

های نامطلوب شاليکاران مورد مطالعه در پذيرش فناوری

تواند ناشی از عدم آگاهی آنان از نوين دارد. اين امر می

 های جديد باشد.مزايای بکارگيری از فناوری
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 گيریکننده مهارت عقالنيت در تصميمهای تبييندی گويهبناولويت -7جدول 
 اراضی سنتی

 گويه

 اراضی تجهيزشده

 ميانگين*
انحراف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات
 اولويت اولويت

ضريب 

 تغييرات

انحراف 

 معيار
 ميانگين*

18/2 89/0 44/0 6 
 استفاده بايد که هايیفناوری مورد در درست تصميمات اتخاذ

 شوند پذيرفته يا و
6 44/0 88/0 40/2 

10/2 84/0 40/0 4 
 دامپزشکی، )اقتصادی، توليد مشاوران از جابه و موثر استفاده

 تغذيه و...(
4 402/0 78/0 96/1 

22/2 84/0 379/0 3 
 توليدی عمليات در مديريتی هایروش بهترين کارگيری به

 مزرعه واحد
1 34/0 84/0 46/2 

17/2 81/0 375/0 2 
 پذيرش يا و استفاده زمان مورد در درست اتتصميم اتخاذ

 نوين هایفناوری
5 43/0 84/0 96/1 

25/2 82/0 36/0 1 
 به اصولی و صحيح توجه و توليدی مشکالت سريع شناسايی

 آن حل
2 38/0 87/0 27/2 

10/2 85/0 40/0 5 
 روروبه آنها با تاکنون که هايیموقعيت سريع تحليل و تجزيه

 ايدنشده
3 400/0 85/0 14/2 

 (5( و هميشه )4(، بيشتر اوقات )3(، گاهی اوقات )2(، بندرت )1طيف ليکرت: هرگز )*های تحقيق                                                       منبع: يافته

 

 مهارت بسيج منابع

 تکميل "( گويای آن است که گويه8نتايج جدول )

 با و زمان ممکن رينتوکوتاه  بهترين در هافعاليت

 "و گويه  37/0با ضريب تغييرات  "عملکرد حداکثر

 آوردن دستبه برای هزينه با کمترين هانهاده از استفاده

 ويتبه ترتيب اول 41/0با ضريب تغييرات  "بازده حداکثر

در اراضی اول و آخر را در اراضی سنتی دارند. در حاليکه 

 هزينه با کمترين هانهاده از استفاده "گويه تجهيزشده 

با ضريب تغييرات  "بازده حداکثر آوردن دستبه برای

 و هافناوری انتخاب توانايی "اولويت اول و گويه  33/0

با  "برندمی باال را منابع از استفاده کارايی که هايیروش

 اولويت آخر هستند. 40/0ضريب تغييرات 

 
 رت بسيج منابعاولويت بندی گويه های تبيين کننده مها -8جدول

 اراضی سنتی

 گويه

 اراضی تجهيزشده

 ميانگين*
انحراف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات
 اولويت اولويت

ضريب 

 تغييرات

انحراف 

 معيار
 ميانگين*

11/2 88/0 41/0 3 
 آوردن دستبه برای هزينه با کمترين هانهاده از استفاده

 بازده حداکثر
1 33/0 76/0 32/2 

24/2 84/0 37/0 1 
 با و زمان ممکن ترينکوتاه و بهترين در هافعاليت لتکمي

 عملکرد حداکثر
2 34/0 80/0 33/2 

97/1 75/0 38/0 2 
 را منابع از استفاده کارايی که هايیروش و هافناوری انتخاب

 برندمی باال
3 40/0 81/0 04/2 

 (5( و هميشه )4(، بيشتر اوقات )3(، گاهی اوقات )2(، بندرت )1طيف ليکرت: هرگز )*  های تحقيق                                         منبع: يافته     

 

 پذيريمهارت ريسک

دهد ( نشان می9همچنين نتايج حاصل از جدول )

 در پشتيبان مالی هایحساب و پس انداز ايجاد "که گويه

 "و گويه  42/0با ضريب تغييرات  "ضروری مواقع

با ضريب  "توليدی و یمال اثربخش ريسك مديريت

در اراضی سنتی به ترتيب اولويت اول و  47/0تغييرات 

اند. درحالی که در اراضی آخر را به خود اختصاص داده

 محصوالت بيمه از مناسب استفاده "تجهيزشده گويه 

اولويت اول و  32/0با ضريب تغييرات  "دامی و کشاورزی

 مواقع گاهی پذيریريسك که واقعيت اين درك "گويه 

را   اولويت آخر 43/0با ضريب تغييرات  "است ضروری

 دارند.
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 پذيريکننده مهارت ريسکهاي تبيينبندي گويهاولويت -9جدول 

 اراضی سنتی

 گويه

 اراضی تجهيزشده

 ميانگين*
انحراف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات
 اولويت اولويت

ضريب 

 تغييرات

انحراف 

 معيار
 ميانگين*

 01/2 87/0 43/0 5 است ضروری مواقع گاهی پذيریريسك که واقعيت اين درك 4 44/0 87/0 95/1

 95/1 80/0 41/0 3 توليدی و مالی اثربخش ريسك مديريت 5 47/0 92/0 93/1

05/2 87/0 424/0 2 
 خطرات با شدن روروبه جهت راهبرد تدوين و بينیپيش

 توليد تهديدکننده
4 42/0 82/0 94/1 

 55/2 83/0 32/0 1 دامی و کشاورزی محصوالت بيمه از مناسب استفاده 3 428/0 92/0 15/2

 40/2 86/0 36/0 2 ضروری مواقع در پشتيبان مالی هایحساب و پس انداز ايجاد 1 422/0 90/0 15/2

 (5( و هميشه )4(، بيشتر اوقات )3گاهی اوقات ) (،2(، بندرت )1طيف ليکرت: هرگز )*                             های تحقيق                 منبع: يافته

 

 هاي مديريت مزرعهشاليکاران در مهارتي بندطبقه

بندی شاليکاران برحسب های حاصل از طبقهيافته

(، 10)جدول  توانمندی در مهارت های مديريت مزرعه

که به طور کلی ميزان توانمندی حاکی از آن است 

 رای اراضی سنتی دردرصد( شاليکاران دا7/86اکثريت )

های مديريت مزرعه در حد متوسط و کم است و مهارت

ها در حد زيادی نسبت درصد( از آن3/13نفر ) 20فقط 

 باشند. در اراضی تجهيزشدهها توانمند میبه اين مهارت

درصد( شاليکاران 77نيز، ميزان توانمندی اکثريت )

و دارای اراضی تجهيزشده در اين مهارت در حد متوسط 

ها نسبت به اين درصد( از آن23نفر ) 46کم است و فقط 

باشند. همچنين ها در حد زيادی توانمند میمهارت

مطابق نتايج حاصل شده حداقل نمره بدست آمده در 

 86و در اراضی تجهيزشده برابر  73اراضی سنتی برابر 

و در  198بوده است. حداکثر آن در اراضی سنتی برابر با 

 می باشد. 232ده اراضی تجهيزش

 
 طبقه بندی شاليکاران بر حسب توانمندی در مهارت های مديريت مزرعه -10جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی طبقه/سطح وضعيت اراضی

 سنتی

 7/34 7/34 52 کم

 7/86 52 78 متوسط

 100 3/13 20 زياد

  100 150 مجموع

 126نما:          73/133ميانگين:           89/24: انحراف معيار      73کمينه:      198بيشينه: 

 تجهيز شده

 30 30 60 کم

 77 47 94 متوسط

 100 23 46 زياد

  100 200 مجموع

 132نما:         01/133ميانگين:            82/21انحراف معيار:      86کمينه:        232بيشينه: 

 های تحقيقمنبع: يافته

 

هاي مهارتهاي اهميت بين ميانگين بررسی تفاوت

مديريت مزرعه از ديدگاه شاليکاران داراي اراضی 

 سنتی و شاليکاران داراي اراضی تجهيزشده

 در شاليکاران دارای اراضی سنتی ديدگاه بررسی

 آزمون طريق از مزرعه مديريت هایمهارت اهميت مورد

 که دهدمی نشان (P=000/0 و  2χ=495/870) فريدمن

با ميانگين  هدف تعيين و ريزیبرنامهمهارت  آنها نظر از

 ترتيب، به 25/1و مهارت بسيج منابع با ميانگين  62/8

. دارند مزرعه مديريت در را اهميت ترينکم و بيشترين

دهد که بين اهميت نشان می 11های جدول يافته

های مديريت مزرعه در اراضی سنتی تفاوت معنی مهارت

 .داری وجود ندارد
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 های مديريت مزرعه. اولويت بندی ديدگاه شاليکاران دارای اراضی سنتی درباره اهميت مهارت11جدول 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رتبه

مهارت های مديريت 

 مزرعه

ريزی و برنامه

 تعيين هدف

کاری و 

 توليدی

ريسك  بازاريابی يابیاطالع حسابداری گيریتصميم

 پذيری

بسيج  عملياتی

 منابع

 25/1 66/3 69/3 41/4 61/4 77/4 65/5 34/8 62/8 ميانگين

 

 شاليکاران دارای اراضی تجهيز شده ديدگاه بررسی

 طريق از مزرعه مديريت هایمهارت اهميت مورد در

 نشان (P=000/0 و  2χ=135/1157) فريدمن آزمون

 هدف تعيين و ريزیبرنامهمهارت  آنها نظر از که دهدمی

 34/1و مهارت بسيج منابع با ميانگين  49/8با ميانگين 

 مديريت در را اهميت ترينکم و بيشترين ترتيب، به

دهد که بين نشان می 12های جدول يافته. دارند مزرعه

های مديريت مزرعه در اراضی تجهيزشده اهميت مهارت

 تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 
 های مديريت مزرعهدرباره اهميت مهارت تجهيز شدهاضی اولويت بندی ديدگاه شاليکاران دارای ار 12جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رتبه

مهارت های 

 مديريت مزرعه

ريزی و برنامه

 تعيين هدف

کاری و 

 توليدی

ريسك  حسابداری عملياتی گيریتصميم

 پذيری

بسيج  يابیاطالع بازاريابی

 منابع

 34/1 39/3 77/3 29/4 64/4 95/4 69/5 44/8 49/8 ميانگين

 

 نتيجه گيري و پيشنهادها

نتايج گويای آن است که به طور کلی سطح 

درصد در اراضی 7/86اکثريت شاليکاران )توانمندی 

های درصد در اراضی تجهيزشده( در مهارت77سنتی و 

مديريت مزرعه در حد متوسط و کم است که با نتايج 

Allahyari (2011 ؛)Yaaghubi et al (2009 )و 

Allahyari, et al (2011 )ها نشان داد يافته .مطابقت دارد

که هرچند ميزان توانمندی شاليکاران دارای اراضی 

های مديريت مزرعه به تجهيزشده در بکارگيری مهارت

مراتب بهتر از شاليکاران دارای اراضی سنتی بوده است 

اما هر دو گروه مورد مطالعه، در بهترين سطح توانمندی 

اند. بنابراين مزرعه مشاهده نشدههای مديريت مهارت

توان نتيجه گرفت که طرح تجهيز و نوسازی اراضی می

های مديريت سازی مهارتشاليزاری در زمينه توانمند

مزرعه نتوانسته موفقيت چشمگيری حاصل کند. با توجه 

به اينکه يکی از اهداف مهم اجرای طرح، بهبود وضعيت 

شود در يشنهاد میباشد، بنابراين پمديريت مزرعه می

سازی شاليکاران در اجرای طرح به مسئله توانمند

های مديريت مزرعه نيز مانند مسائل زيرساختی مهارت

ترويجی در زمينه آموزشی  توجه شود. يك برنامه

مد مزرعه با در نظر گرفتن اهميت آموزش آمديريت کار

تواند موئر های مديريتی کاربردی به کشاورزان میمهارت

  باشد.

نتايج آزمون فريدمن جهت بررسی تفاوت اهميت 

های مديريت مزرعه در اراضی سنتی نشان داد که مهارت

بيشترين ميانگين را  هدف تعيين و ريزیبرنامه مهارت

های مديريت مزرعه به خود اختصاص در بين مهارت

بندی ميزان اهميت داده است همچنين در اولويت

از ديدگاه شاليکاران اراضی  های مديريت مزرعهمهارت

 در توليد انميز آوردبر و بينیپيشهای سنتی، فعاليت

 هاینهاده ميزان بينیپيشو  برنج کشت دوره يك طی

را در اولويت آخر برنج  کشت دوره يك طی در نياز مورد

اند از سوی های خود در اين مهارت قرار دادهفعاليت

های مصرف شده دهانهميزان ثبت های ديگر آنان فعاليت

های آخر را به عنوان اولويت و ميزان توليد در مزرعه

 Yaaghubiاند که با نتايج مهارت حسابداری معرفی کرده

et al (2009 و ) Allahyari (2011) .تطابق ندارد 

توان پيشنهاد داد که با فراهم آوردن دفتر بنايراين می

اطالعات  ها وحسابداری در مزرعه و ثبت ميزان نهاده

های بينی ميزان توليد و نهادهتوليدی مزرعه، توان پيش

همچنين ثبت  های زراعی آتی باال برد.در سالمصرفی را 

ها تواند در جهت کاهش مصرف نهادهاين اطالعات می
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با توجه به اين که يکی از اهداف اساسی  نيز موثر باشد،

هش از طراحی و اجرای طرح تجهيز و نوسازی اراضی، کا

ظير های شيميايی نها به خصوص نهادهمصرف نهاده

 مهارت بسيج منابع .باشدانواع کود و سموم شيميايی می

های مديريت نيز کمترين ميانگين را در بين مهارت

باشد با توجه به اينکه اضی سنتی را دارا میمزرعه در ار

 دستبه برای هزينه کمترين با هانهاده از استفادهفعاليت 

در اولويت آخر اين مهارت قرار  بازده حداکثر دنآور

شود آگاهی شاليکاران گرفته است بنابراين پيشنهاد می

تر هايی با قيمت مناسبرا نسبت به اهميت خريد نهاده

 جهت بازدهی بيشتر توليد باال برد.

نتايج آزمون فريدمن در بررسی تفاوت اهميت 

نشان داد های مديريت مزرعه اراضی تجهيزشده مهارت

بيشترين و بسيج  هدف تعيين و ريزیبرنامه که مهارت

های مديريت منابع کمترين ميانگين را در بين مهارت

اند همچنين در مزرعه به خود اختصاص داده

های مديريت مزرعه از بندی ميزان اهميت مهارتاولويت

ديدگاه شاليکاران اراضی تجهيز شده در مهارت 

 تعمير و تعيين ، فعاليتهدف تعيين و ريزیبرنامه

در اولويت آخر و در  زنيا مورد تجهيزات و آالتماشين

 و هافناوری انتخابفعاليت  مهارت بسيج منابع،

در  برندمی باال را منابع از استفاده کارايی که هايیروش

 Yaaghubi et alکه با نتايج  اولويت آخر قرار گرفته است

بنابراين به  تطابق ندارد. Allahyari (2011) ( و 2009)

رسد از ديدگاه شاليکاران طرح تجهيز و نوسازی نظر می

آالت و اراضی به مکانيزه و تجهيز اراضی به ماشين

های نوين نپرداخته است بنابراين جهت دستيابی فناوری

به مديريت کارآمد مزرعه الزم است عالوه بر 

زاسيون و سازی اراضی به باال بردن سطح مکانييکپارچه

 های نوين در مزارع نيز پرداخته شود. فناوری
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