
 
 

  1397 زمستان ،28 ةشمار، هفتمسال  ،كشاورزي و تعاون

     

  

ستان ا يوندپ اييروست يدتول يتعاوندر  يفنون زراع يجترو ياثربخش
  الگوي ارزشيابي آزمايش اجتماعي با استفاده از  گلستان

  

  ٣، عبدالوهاب قزل*٢، محمدرضا محبوبي١ثانيسميه محمودي

   27/6/1397تاريخ پذيرش:            14/5/1397تاريخ دريافت: 
  چكيده 

 يابيزشار يبا استفاده از الگو يفنون زراعو آموزش  يجترو ياثربخشهدف اين تحقيق بررسي 
امعة آماري بود. ج گلستاناستان قال در شهرستان آق  يوندپ ييروستا يدتول يدر تعاون ياجتماع يشآزما
گيري به نمونه ةكشاورز غيرعضو تعاوني تشكيل دادند. شيو 1104كشاورز عضو تعاوني و  345را 

كشاورز غيرعضو به عنوان  200كشاورز عضو و  220اي بود كه با انجام آن، صورت تصادفي چندمرحله
د كه روايي صوري آن توسط متخصصان نامه بوها پرسشنمونه تحقيق انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده

 84/0و  92/0و پايايي آن با محاسبة ضريب آلفاي كرونباخ براي بعد نگرشي و مهارتي (به ترتيب برابر 
زي سادرصد) تأييد شد. نتايج نشان داد ترويج فنون زراعي نگرش كشاورزان عضو را در زمينة آماده

اصالح كرده و باعث افزايش دانش و مهارت  زمين و كاشت، داشت و برداشت محصوالت كشاورزي
رزان داري بين دو گروه كشاوها نشان داد تفاوت معنيآنان در اين زمينه شده است. نتايج مقايسة ميانگين

سازي زمين و كاشت، داشت و عضو و غيرعضو تعاوني از نظر دانش، نگرش و مهارت در مورد آماده
ترويج فنون زراعي توانسته است عالوه بر اصالح نگرش برداشت محصوالت كشاورزي وجود دارد و 

سازي زمين و كاشت، داشت و برداشت، دانش و مهارت آنان را نيز كشاورزان در مورد عمليات آماده
افزايش دهد. نتايج آزمون فريدمن نشان داد ترويج فنون زراعي بيشترين تأثير را در بعد دانشي و كمترين 

سازي زمين و كاشت، داشت و برداشت بر كشاورزان ر زمينة عمليات آمادهتأثير را در بعد نگرشي د
  عضو تعاوني داشته است.
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  مهمقد

يكپارچگي هاي رشد اقتصادي، فقرزدايي، اشتغال مولد، هاي تعاوني در زمينهشركت  

ط و هاي متوسهاي كوچك در قالب سرمايهاجتماعي، تقويت كارآفريني و مديريت و تمركز سرمايه

وسعه هاي تهاي توسعه پايدار در برنامهعنوان يكي از جديدترين راه كنند و بهكالن ايفاي نقش مي

ايفاي مناسب ها براي ). شكي نيست تعاوني95، 1388زاده و ثمري، كشور مطرح هستند (گندم

ر اي مبتني بآموزش به عنوان تجربههاي خود الزم است به آموزش اعضا توجه نمايند، چرا كه نقش

و  شود تا او را به انجام كاريادگيري، باعث ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار فرد (عضو) مي

 تحقق بخشيدن به اهداف ها و در نتيجه توانمندشدن برايها، افزايش مهارتبهبودبخشي توانايي

ها، هاي مهم در سطح تعاوني). از جمله آموزش8، 1392مورد نظر تعاوني قادر سازد (حشمتي، 

هاي مختلف، وسايل و امكانات آموزشي در راستاي اهداف هاي ترويجي با استفاده از روشآموزش

هاي تغييرات الزم در حيطه به منظور ايجادها نفعان خويش در تعاونيموردنظر، مخاطبان و ذي

كه نتيجه تغيير در حيطه شناختي، افزايش  ستحركتي در آنها -گانه شناختي، عاطفي و روانيسه

 حركتي، توسعه و بهبود -در حيطه عاطفي، تغيير در نگرش و در حيط رواني ؛سطح آگاهي و دانش

آنچه در  ،نظراند صاحببه اعتقا ،). با اين حال2، 1390است (سلوكي و چيذري،  سطح مهارت

تعيين اثربخشي مداخالت آموزشي و وقوع  ،شودهاي آموزشي اغلب به فراموشي سپرده ميبرنامه

ه و شدهاي تعيين). منظور از اثربخشي، دستيابي به هدفEseryel, 94, 2002تغييرات مذكور است (

بخشي اثرتوليد برونداد است و كارايي حداقل استفاده از منابع (مواد، پول و نيروي انساني) براي 

ها، اهداف، انجام درست پژوهان با انتظارات، خواستهتوان ميزان انطباق رفتار دانشآموزش را مي

شده بر اثر آموزش تعريف نمود (موحدي و همكاران، كارها، ميزان مهارت، دانش و نگرش كسب

1393 ،2.(  

توان به ميآنها دارد كه از جمله  الگوهاي مختلفي براي ارزيابي اثربخشي آموزش وجود

محتواي آموزش، منابع آموزش، واكنش ( CIRO 4الگوي تايلر، اديورنه، دفيليپس، كرك پاتريك،

                                                           

4. Context, Input, Reaction, Outcome 
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يند، محتوا)، ارزشيابي مبتني بر مدافعه، اداد، فر(زمينه، درون CIPP5)، فراگيران و پيامدهاي آموزش

اشاره كرد. در الگوي  7آزمايش اجتماعيگذاري، سيستم) و (آموزش، ارزش TVS6ساليوان و 

ت هدف كسب اطالعا، ارزشيابي آزمايش اجتماعي، كه اين تحقيق بر مبناي آن شكل گرفته است

. )Koivisto & Kaskinen, 2017,3ها و اخذ تصميم است (قابل اطمينان در مورد اثربخشي برنامه

جامعه به صورت يك  ،اين الگودر . هاي اجتماعي موجود استاين الگو در پي آزمودن گروه

گروه مورد آزمون و گروهي كه آزموني  :كندآيد و ارزشياب دو گروه انتخاب ميآزمايشگاه در مي

كند توان گفت اين الگو مشخص ميمي ،). در واقعBohla, 1990, 37گيرد (بر روي آن انجام نمي

 در مقايسه با فردي كه تحت آزمايشبراي فردي كه تحت آزمايش بوده يا در برنامه مشاركت داشته 

 ).Smith, 1995, 85 Heckman &نبوده يا مشاركتي در برنامه نداشته چه اتفاقي افتاده است (

برداري تصادفي، كنترل، برخورد آزمايشي و مقايسه شناسي اين الگو عبارت از نمونهمفاهيم روش

آزمايشي نيز مطرح هاي شبهقالب طرح الگوي ارزشيابي آزمايش اجتماعي آن را در است. طرفداران

در اين  .)Bohla, 1990, 37هاي جهان دارد (اند و اعتقاد دارند مناسبت بيشتري با واقعيتكرده

ا بكوشد ميرد و وي براي محقق امكان كنترل يا دستكاري كامل متغير مستقل وجود نداها طرح

يق روش خود را به روش تحق ،هرچه بيشتر اين متغير و گسترش آگاهي الزم در اين زمينه ييشناسا

اري دستكروابط بين متغيرهايي كه خود آنها را به بررسي محقق  ،نزديك كند. در واقعآزمايشي 

نظر رد ثير آنها بر متغيرهاي موأتنيز به مشاهدة اند و اي در گذشته اتفاق افتادهگونهه نكرده است و ب

  . )166-106، 1376(سرمد و همكاران،  پردازدمي

هاي ترويجي ها و از جمله برنامهنگاهي به مطالعات انجام شده در زمينه اثربخشي برنامه

الگوهاي مختلف و از جمله الگوي ارزشيابي آزمايش اجتماعي براي ارزيابي دهنده به كارگيري نشان

) در پژوهشي با عنوان 1391فرنيا و همكاران ( براي مثال،؛ هاستاثربخشي آموزش در سطح تعاوني

هاي تعاوني كشاورزي و هاي آموزشي ارائه شده براي اعضاي شركتبررسي اثربخشي دوره"

                                                           

5. Context, Input, Process , Product 

6. Training, Valuation, System 

7. Social Experiment 
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قال در بعد انت يتعاون يآموزش يهادورهنتيجه گرفتند  "غيركشاورزي در استان آذربايجان شرقي

  شده است.ها كاسته دوره ياز اثربخشولي در ابعاد عملياتي  بودهتر اثربخش ،يممفاه

 يآموزش يهادوره ياثربخش يابيارز") با عنوان 1393زاده (نتايج مطالعه محمدنيا و شيخ

 شمتغيرهاي واكن برها دورهنشان داد اين  "ياستان خراسان شمال در هايتعاون يرانبرگزار شده بر مد

ثير أت (دانش، نگرش و مهارت)ادگيري ي (بهبود رفتار در محيط كار) و ، رفتار(رضايت فراگيران)

  .شته استداري دامثبت و معني

 يبرگزارشده برا يآموزش يهادوره ياثربخش يابيارز") در 1394حاجي حسني و همكاران (

ها در سه سطح واكنش، آموزشنشان دادند  " 92تا  90استان تهران در سال ي تعاون يهاشركت

  مطلوب برخوردار بوده است. يو رفتار از اثربخش يگيرياد

هاي بررسي اثربخشي فعاليت"تحت عنوان  )1390( سلوكي و چيذرينتايج مطالعه 

نشان  "هاي توليدي كشاورزي استان سمنانسطح دانش اعضاي تعاوني يترويجي در ارتقا -آموزشي

 منابع ترويج، ايتوسعه هاينقش متغيرهايدرصد تغييرات متغير وابسته دانش مربوط به  8/53داد 

  .آموزشي، روش آموزشي و مراحل توليد محصول است

 يجترو يخدمات آموزش هايتأثيرگذاري") در پژوهشي با عنوان 1394هاشمي و همكاران (

 ي ترويجآموزش يهاشركت در دورهدريافتند  "تهران و البرز يهاي استانكشاورز هاييدر تعاون

ن نسبت به بخش تعاو يرانمد يآگاه يزانو م يكشاورز هاييدر تعاون يتفعال يزهانگ در يكشاورز

  داشته است. يدار معنياثر

 هايثر بر اثربخشي آموزشؤتعيين عوامل م"با عنوان ) 1386تقوي و همكاران (نتايج مطالعه 

ها هاثربخشي باالي دورنشان دهنده  "هاي كشاورزي شهرستان اصفهانكشاورزي ارائه شده به تعاوني

  بوده است.  

هاي اثربخشي برنامه") تحت عنوان Renchie et al., 2004رنچي و همكاران (نتايج مطالعه 

  بود. كنندگان پس از اتمام برنامهبيانگر افزايش مهارت شركت "آموزشي كشاورزان
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افزايش  بر آموزش نشان دهنده تأثير )Jemison et al., 2004مطالعه جميسون و همكاران (

  درك و دانش كشاورزان بود.

اي بر پذيرش بررسي اثر مدارس مزرعه") در Erbaugh et al. 2001ارباق و همكاران (

نشان دادند در دانش مديريت تلفيقي آفات بين  "هاي مبارزه تلفيقي با آفات در اوگانداروش

ري دااند، تفاوت معنيس شركت نكردهاي و كساني كه در اين مداركنندگان در مدارس مزرعهشركت

  وجود دارد.

هاي ترويجي برنامه ندنشان داد در تحقيق خود )Barret et al., 2005( همكاران و بارت

  شده است. كنندگانشركت به نفس اعتماد و عاليق مهارت، دار دانش،معنيباعث افزايش 

هاي ترويجي چغندر قند در مناطق بررسي اثربخشي برنامه"در ) Mohamed, 2011(محمد 

  نشان داد تأثير برنامه ترويجي به دليل ضعف منابع مالي و انساني اندك بوده است.  "بياباني مصر

هاي ترويج اثربخشي فعاليت") در بررسي Alsharafat et al., 2012الشرافت و همكاران (

ر اند توليدشان كمتاستفاده كردهنشان دادند كشاورزاني كه از خدمات ترويجي  "كشاورزي در اردن

  اند.افزايش يافته و سود كمي برده

 نتيجه "هاي ترويج كشاورزي در صحراي آفريقاارزشيابي برنامه") در Taye, 2013تاي (

  ها داراي اثرات مثبت بوده است.گرفت اين برنامه

ترويجي در ادراك كشاورزان نسبت به خدمات ") با عنوان Maoba, 2016مطالعه مائوبا (

نشان داد فعاليت هاي ترويجي تأثير اندكي بر عملكرد محصول و سودمندي مزرعه  "آفريقاي جنوبي

  داشته است.

) در بررسي اثربخشي خدمات ترويجي بر Aderinto et al., 2017آدرينتو و همكاران (

رويجي را دمات تدريافتند كشاورزان اثربخشي خ "وري كشاورزان توليدكننده كاساوا در نيجريهبهره

  اند. وري توليد كم دانستهكم ارزيابي كرده و تأثير اين خدمات را بر بهره

توان گفت آموزش يكي از وظايف اصلي و حياتي هر سازمان مي ،شدهديامطالب با توجه به 

تواند تسهيل كننده فراگيري دانش، كسب مهارت و اصالح نگرش هاست كه ميو از جمله تعاوني
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ي مناسب اها به گونههاي آموزشي در سطح تعاونيارزيابي اثربخشي برنامه ،باشد. از سوي ديگراعضا 

و متكي بر الگوهاي ارزشيابي چون الگوي آزمايش اجتماعي، كمك زيادي به سنجش تغييرات ايجاد 

بط مرتو شده در سطح دانش، مهارت و وضعيت نگرش اعضا كرده و زمينه اتخاذ تصميمات مناسب 

هاي با در نظر گرفتن صرف هزينه لذاهاي فعلي يا آينده را فراهم خواهد كرد. تداوم و اصالح برنامه با

ها، منطقي است اثربخشي آنها هاي ترويجي در سطح تعاونيمادي و انساني زياد در انجام آموزش

مشاركتي  تم مديريتاستقرار سيس هاي اخير، پروژهطي سالبا توجه به اينكه  مورد ارزيابي قرار گيرد.

در  "يوندپ" اييروست يدتول يتعاوندر  8آب با همكاري آژانس همكاري بين المللي ژاپن (جايكا)

يكي از اهداف عملياتي اين پروژه، ترويج  وقال در استان گلستان به اجرا درآمده است شهرستان آق

كشت (گندم و جو) در سازي زمين و كاشت، داشت و برداشت محصوالت مورد فنون زراعي آماده

بازديد ترويجي و ايجاد  12آموزشي،  كالس و كارگاه 55اراضي تعاوني در قالب برگزاري بيش از 

 ،ن رواز ايد. شومزرعه نمايشي بوده است، ضروري است اثربخشي ترويج فنون زراعي ارزيابي  14

 ياستفاده از الگوبا  يفنون زراعو آموزش  يجترو ياثربخشبررسي پژوهش حاضر با هدف كلي 

ت و اهداف فگرانجام  استان گلستان "يوندپ" ييروستا يدتول يدر تعاون ياجتماع يشآزما يابيارزش

و  دانش، نگرش يهابر مؤلفه يفنون زراعو آموزش  يجترو ياثربخش يابيارزاختصاصي آن شامل 

 اييسهمقا يبررسو  ، داشت و برداشت محصوالتسازي زمين و كاشتدر زمينه آماده مهارت اعضا

 ،سازي زمين و كاشتآماده يفنون زراع ينهدر زم يرعضودانش، نگرش و مهارت كشاورزان عضو و غ

  بود. داشت و برداشت محصوالت

  

  شناسي تحقيقروش

. طرح دانستپيمايشي  -توان توصيفيآوري اطالعات ميتحقيق كمي حاضر را از منظر جمع

روه آزمايشي با گهاي تحقيق شبهاي و از نوع طرحمقايسه  -عّليكاررفته در اين مطالعه تحقيق به

ليه ك شامل يآمار جامعهآزمايشي و كنترل و مبتني بر الگوي ارزشيابي آزمايش اجتماعي است. 

                                                           

8. JICA (The Japan International Cooperation Agency) 
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نفر  345قال در استان گلستان به تعداد شهرستان آق "پيوند"كشاورزان عضو تعاوني توليد كشاورزي 

كه همگي در روستاهاي مجاور تعاوني  ندنفر بود 1104ني به تعداد و كشاورزان غيرعضو تعاو

 ةاي بود بدين ترتيب كه براي انتخاب نمونتصادفي چندمرحله ،گيريسكونت داشتند. شيوه نمونه

كه در  ،روستاي مجاور تعاوني) 7از بين كشاورزان عضو (ساكن در  ،كشاورزان عضو تعاوني

نفر به شيوه  220د، براساس جدول كرجسي و مورگان، هاي آموزشي شركت كرده بودنكالس

تحقيق انتخاب شدند. براي انتخاب نمونه كشاورزان  ةتصادفي با انتساب متناسب به عنوان نمون

روستاي  11نفر (ساكن  200اي به حجم غيرعضو تعاوني نيز با استفاده از فرمول كوكران، نمونه

  ). 1متناسب انتخاب شدند (جدول  مجاور تعاوني) به شيوه تصادفي با انتساب

  هاي منتخب عضو و غيرعضو تعاوني. اسامي روستاها و نمونه1جدول  
  كشاورزان غيرعضو تعاوني  كشاورزان عضو تعاوني  تعداد كل كشاورزان  نام روستا

  نمونه منتخب  تعداد  نمونه منتخب  تعداد

  3  14  89  141  155  دگشآق

  20  104  42  60  164  قرنجيك پورامان

  15  68  26  35  103  يلقيسالق

  17  75  18  30  105  يلقيسقر

  10  27  15  27  54  آقازبير

  39  404  20  37  441  سبليچين

  14  36  10  15  51  آبادتازه

  19  89      89  خندانيلمه

  22  109      109  قانقرمه

  24  136      136  ميرزاعلي يلقي

  17  42      42  سيدلر

  200  1104  220  345  1449  جمع

  هاي تحقيقمأخذ: يافته

 نظري چارچوب به باتوجه كه بود نامهپرسش متغيرها، گيرياندازه و هاداده گردآوري ابزار

هاي فردي و ويژگي قسمت 4نامه مشتمل بر پرسش اين. گرديد تدوين تحقيق اهداف و شدهمطرح
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زمين و كاشت، داشت و سازي ال)، اثربخشي ترويج فنون زراعي مربوط به آمادهؤس 25اقتصادي (

ال) بود. در ؤس 22ال) و مهارتي (ؤس 25ال)، نگرشي (ؤس 11برداشت (گندم و جو) در بعد دانشي (

ازي ساالت مربوط به اثربخشي ترويج فنون زراعي مربوط به آمادهؤهاي مطرح شده در سطراحي گويه

 هاي آموزشي اعضايزمين و كاشت، داشت و برداشت محصوالت، از محتواي مطرح شده در دوره

االت ؤاالت مربوط به اثربخشي ترويج فنون زراعي در بعد دانشي در قالب سؤتعاوني استفاده شد. س

موقع محصول مورد از فوايد برداشت به 2تا  .از كشاورزان خواسته شد ،مثال براي ؛باز طراحي شد

براي  ،بنابراين، در اين مثال .براي هر پاسخ درست يك امتياز در نظر گرفته شدرا نام ببرند و 

االت ؤسامتياز در نظر گرفته شد.  2 ،كشاورزي كه هر دو مورد فوايد برداشت را به درستي پاسخ داد

مربوط به اثربخشي ترويج فنون زراعي در بعد نگرشي در قالب طيف ليكرت (كامالً مخالفم امتياز 

)، به صورت 5و كامالً موافقم امتياز  4امتياز  ، موافقم3، تا حدي موافقم امتياز 2، مخالفم امتياز 1

در مورد  9هاي مربوط، دستور كدگذاري مجددمثبت و منفي طراحي شد و قبل از انجام آزمون

االت مربوط به اثربخشي ترويج فنون زراعي در بعد مهارتي در سطح ؤهاي منفي اعمال شد. سگويه

روايي اختصاص داده شد.  2و خير امتياز  1از مقياس اسمي با بلي و خير طرح شد و به بلي امتي

ت علمي گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي ئعضاي هينامه از سوي اپرسش

ييد أمورد ت و منابع طبيعي گرگان و گروهي از كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي شهرستان گرگان

نمونه خارج از جامعه آماري و  25راهنما بر روي پايايي آن با انجام يك طرح مطالعه قرار گرفت و 

ي اثربخشي ترويج فنون زراعار اين ضريب براي دمق محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ مشخص شد.

از پايايي  ابزار سنجشدهد نشان مي) 840/0و  928/0(به ترتيب معادل در بعد نگرشي و مهارتي 

   است. الزم برخوردار بوده

  

  

                                                           

9. Recode 
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  مطالعه تعاوني موردو  ناحيه معرفي

كيلومتر مربع از شمال به كشور تركمنستان، از جنوب  53/1763قال با وسعت شهرستان آق

به شهرستان گرگان، از شرق به شهرستان علي آبادكتول و از غرب به شهرستان بندرتركمن محدود 

 58درجه و  36اي هموار در كنار رودخانه گرگان با عرض جغرافيايي است. اين شهرستان بر جلگه

، نفر 118878دقيقه قرار گرفته است. جمعيت اين شهرستان  16درجه و  54دقيقه و طول جغرافيايي 

جمعيت روستايي است. جمعيت شاغل در بخش كشاورزي  78878جمعيت شهري و  40000شامل 

هكتار اراضي آبي و  42200هكتار، شامل  88200نفر است. اراضي قابل كشت شهرستان،  16844

 باشد. محصوالت عمده زراعي شهرستان عبارت است از: گندم، جو،هكتار اراضي ديم مي 46000

   .هاي روغني، برنج، پنبهدانه

تعاوني در ). اين 1قال انجام شد (شكل در شهرستان آق "پيوند"اين تحقيق در سطح تعاوني 

نفر  345را تحت پوشش و  يكشاورز يهكتار اراض 3500روستا با  7تأسيس شد و  1376سال 

شبكه آبياري و زهكشي به مساحت  ليتر در ثانيه، 2400احداث ايستگاه پمپاژ به ظرفيت  .داردعضو 

 100به مساحت  پرورش ماهيبندان جهت ذخيره آب براي مصارف كشاورزي و آب هكتار، 3300

طرح  ،1387از سال  .هاي مهم آن استفعاليت ازميليون مترمكعب  3هكتار و با حجم ذخيره حدود 

ح در سطژاپن  يالمللينب هاييآژانس همكاربا همكاري  آب يمشاركت يريتمد يستماستقرار س

ترويج فنون كه يكي از اهداف مهم آن  )1397(عبداهللا زاده و همكاران، تعاوني اجرا شده است 

سازي زمين و كاشت، داشت و برداشت محصوالت مورد كشت در اراضي تعاوني (گندم زراعي آماده

و جو)، با هدف افزايش عملكرد از طريق افزايش دانش، مهارت و تغيير نگرش كشاورزان عضو 

 بوده است. 
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  مطالعه و محل استقرار تعاوني مورد ناحيه جغرافيايي موقعيت .1شكل 

  نتايج و بحث

سال، سطح  41هل، با ميانگين سن حدود أبيشتر كشاورزان عضو تعاوني مت نتايج نشان داد

سال سابقه عضويت در تعاوني هستند. ميانگين سطح  15تا  11تحصيالت سوم راهنمايي و داراي 

هكتار است. كشت  7حدود  شانهكتار و اراضي ديم 10زير كشت اراضي آبي اين گروه، حدود 

ميليون ريال درآمد  190درصد) گندم و جو بوده و به طور ميانگين  4/51غالب بيش از نيمي از آنان (

درصد) تا حدي اطالعات كسب شده در زمينه فنون كشاورزي را  2/53دارند. بيشتر آنان (در سال 

تعاوني نتايج نشان داد بيشتر آنان دهند. در مورد كشاورزان غيرعضو به ساير كشاورزان انتقال مي

درصد) ارتباط  58ند. بيش از نيمي از آنان (ابودهسال  37سواد و با ميانگين سن حدود هل، بيأمت

اند. ميانگين سطح زير كشت اراضي آبي اين گروه، خود با  كشاورزان عضو تعاوني را كم دانسته

ست. كشت غالب نيمي از آنان، گندم و جو ابوده هكتار  7حدود  شانهكتار و اراضي ديم 9حدود 

 دارند. در سال ميليون ريال درآمد  160و به طور ميانگين 
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 هاي اثربخشي ترويج فنون زراعي در بعد دانشيهاي توصيفي گويهنتايج مربوط به شاخصه 

 دهد بيشترين ميزان دانش هر دو گروه كشاورزان عضو و غيرعضو در زمينهنشان مي 2در جدول 

ادوات مناسب كشت براي اراضي آبي و ديم و كمترين ميزان سازي زمين و كاشت، در مورد مادهآ

دانش اين دو گروه در مورد فوايد استفاده از كود سبز است. نگاهي به مقادير ميانگين بيانگر دانش 

 .باشدمي سازي زمين و كاشتآمادهبيشتر كشاورزان عضو در هر سه شاخص مربوط به مرحله 

اي هبيماريداشت، در مورد  شترين ميزان دانش هر دو گروه كشاورزان عضو و غيرعضو در زمينهبي

هدف كاليبراسيون در مورد مهم و زمان آبياري محصوالت و كمترين ميزان دانش كشاورزان عضو 

ادوات سمپاشي و كشاورزان غيرعضو زمان مبارزه با علف هاي هرز محصوالت است. مقادير ميانگين 

بيانگر دانش بيشتر كشاورزان عضو در هر پنج شاخص سنجش اثربخشي مربوط به مرحله داشت 

 برداشت، تشخيص بيشترين ميزان دانش هر دو گروه كشاورزان عضو و غيرعضو در زمينه است.

مقادير ميانگين بيانگر دانش بيشتر كشاورزان عضو در  و در اين زمينه، زمان برداشت محصول است

  ص مربوط به مرحله برداشت است.هر سه شاخ
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  هاي اثربخشي ترويج فنون زراعي درهاي توصيفي مربوط به گويه. شاخصه2جدول  

  بعد دانشي

  هاي تحقيقمأخذ: يافته

 عضو غيرعضو

انحراف  رتبه گويه

 معيار

انحراف  رتبه ميانگين

 معيار

 ميانگين 

 آماده سازي زمين و كاشت            

2 75/0  12/1  2 59/0  
47/2  

)3(ميانگين از   

چه نكاتي جهت تهيه و استفاده از بذر خودمصرفي بايد 

 رعايت شود؟

1 77/0  59/2  1 76/0  
34/4  

)5(ميانگين از   

 ؟باشدادوات مناسب كشت براي اراضي آبي و ديم چه مي

3 56/0  70/0  3 50/0  
51/1  

 )3(ميانگين از 

 فوايد استفاده از كود سبز را نام ببريد؟

 داشت  

3 49/0  40/0  4 47/0  68/0  

)1(ميانگين از   

 دهيد؟زمان مناسب كود سرك را چگونه تشخيص مي

4 48/0  35/0  5 47/0  67/0  

)1(ميانگين از   

(تعيين ميزان محلول مصرفي در يك  منظور از كاليبراسيون

    ادوات سمپاشي چيست؟ هكتار) 

2 55/0  36/1  2 53/0  02/2  

)3(ميانگين از   

  در چه زماني گندم و جو نياز به آبياري دارند؟

5 47/0  33/0  3 44/0  73/0  

)1(ميانگين از   

هاي هرز اقدام به رويشي علفاي از رشد در چه مرحله

  كنيد؟مبارزه مي

1 61/0  80/1  1 64/0  44/2  

)3(ميانگين از   

  چند بيماري مهم محصوالت مورد كشت خود را نام ببريد.

  برداشت      

1 59/0  56/1  1 47/0  02/2  

)3(ميانگين از   

  دهيد؟زمان برداشت محصول را چگونه تشخيص مي

2 66/0  21/1  2 48/0  35/1  

)2(ميانگين از   

  موقع محصول را ذكر كنيد؟دو فايده برداشت به

3 52/0  78/0  3 49/0  22/1  

)3(ميانگين از   

  فوايد حفظ بقاياي گياهي چيست؟
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 هاي اثربخشي ترويج فنون زراعي در بعد نگرشيتوصيفي گويه هاينتايج مربوط به شاخصه

سازي زمين و كاشت، كشاورزان عضو به ترتيب از نگرش آماده دهد در زمينهنشان مي 3در جدول 

ه يد، نياز به آزمايش خاك مزرعتول يزانمناسب كاشت در م يختار يترعامساعدتري در زمينه تأثير 

ول و تأثير بيشتر بذر جديد در توليد محص پرمصرف (فسفر، پتاس و ازت) ياستفاده از كودها براي

اما كشاورزان غيرعضو به ترتيب از نگرش مساعدتري در زمينه  ؛در مقايسه با بذر بومي برخوردارند

تأثير بيشتر بذر جديد در توليد محصول در مقايسه با بذر بومي، تأثير استفاده نابجا از ارقام آبي در 

رف پرمص ياستفاده از كودها يم در ميزان توليد محصول و نياز به آزمايش خاك مزرعه براياراضي د

 11مقادير ميانگين بيانگر نگرش مساعدتر كشاورزان عضو در هر برخوردارند.  (فسفر، پتاس و ازت)

  شاخص سنجش اثربخشي مربوط به مرحله آماده سازي زمين و كاشت است.

 موقع ازداشت، كشاورزان عضو به ترتيب از نگرش مساعدتري در زمينه استفاده به در زمينه

نوار  يجاداير و تأث اشيپقبل از سم پاشيادوات سم يد، ضرورت كاليبراسيونتول يشكود سرك در افزا

اما كشاورزان غيرعضو به ترتيب از  ؛ي برخوردارندو پشته در كاهش مصرف آب كشاورز يو جو

دوات ا موقع، ضرورت كاليبراسيونهاي هرز با سمپاشي بهري در زمينه كنترل علفنگرش مساعدت

 يو پشته در كاهش مصرف آب كشاورز ينوار و جو يجاداو تأثير  پاشيقبل از سم پاشيسم

شاخص سنجش  9مقادير ميانگين بيانگر نگرش مساعدتر كشاورزان عضو در هر برخوردارند. 

  اثربخشي مربوط به مرحله داشت است.

رداشت ببرداشت، كشاورزان عضو به ترتيب از نگرش مساعدتري در زمينه تأثير  در زمينه

رت آفات از خسا يريجلوگموقع محصول در افزايش كيفيت محصول و تأثير برداشت بهموقع در به

نگرش مساعدتري در زمينه تأثير  داراييب اما كشاورزان غيرعضو به ترت ؛برخوردارند (ملخ و سن)

ند. هست افزايش كيفيت محصولموقع در برداشت بهو تأثير كشت دوم  يريتموقع جهت مدبرداشت به

شاخص سنجش اثربخشي مربوط  5مقادير ميانگين بيانگر نگرش مساعدتر كشاورزان عضو در هر 

  به مرحله برداشت است.
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  هاي اثربخشي ترويج فنون زراعي در بعد نگرشيبه گويه هاي توصيفي مربوط. شاخصه3جدول 

 عضو غيرعضو    

انحراف  رتبه گويه

 معيار

انحراف  رتبه *ميانگين 

 معيار

  *ميانگين

  آماده سازي و كاشت            

ثيري در حفظ رطوبت ندارد و أبقاياي گياهي خاك مثل كاه و كلش ت 93/3 87/0 4 91/2 97/0 9

 شود.بهتر است آتش زده 

ر ثيري در ذخيره سازي رطوبت دأشخم تابستانه كاري بيهوده است و ت 82/3 88/0 5 92/2 00/1 8

 خاك ندارد.

گاوآهن قلمي) در حفظ  و غازي پنجهاستفاده از ادوات شخم خاكورز ( 73/3 97/0 7 79/2 04/1 11
 ثر است.ؤتركيب خاك م

 ثيريأگاوآهن قلمي) ت و غازي پنجهخاكورز (استفاده از ادوات شخم  81/3 74/0 6 80/2 75/0 10

 در حفظ رطوبت خاك ندارد.    

گاوآهن قلمي) از  و غازي پنجهاستفاده از ادوات شخم خاكورز ( 70/3 74/0 8 21/3 79/0 7

 كند.فرسايش خاك جلوگيري مي

ثيري أت شخماستفاده از ادوات مكانيزه كاشت (كمبينات) و كشت بدون  50/3 81/0 10 22/3 85/0 6

 در افزايش تراكم بوته ندارد.

استفاده از ادوات مكانيزه كاشت (كمبينات)  و كشت بدون شخم  63/3 85/0 9 23/3 98/0 5

  تواند باعث افزايش توليد شود.     مي

بذر بومي فرقي با بذر جديد ندارد، هر كدام را بكاريم توليد به يك  94/3 94/0 3 83/3 86/0 1

  اندازه است.

كند كه از ارقام آبي در اراضي ديم استفاده كنيم و برعكس، فرق نمي 93/3 00/1 4 59/3 98/0 2

  شود.در هر حال محصول توليد مي

  يري در ميزان توليد ندارد.رعايت تاريخ مناسب كاشت تأث 08/4 76/0  1 37/3 99/0 4

(فسفر، پتاس و ازت) نيازي به براي استفاده از كودهاي پرمصرف  98/3 79/0 2 38/3 20/1 3

  آزمايش خاك مزرعه نيست.

  داشت      

  زني محصول ضروري است.پنجهافزايشاستفاده از كود سرك براي 69/3 89/0 8 15/3 23/1 7

فزايش ثيري در اأموقع استفاده كنيم يا نكنيم تاينكه كود سرك را به 98/3 83/0 1 35/3 19/1 4

    توليد ندارد.

  ه است.فايدبيجلوگيري از خطر سرمازدگي استفاده از كود سرك براي  65/3 84/0 9 21/3 02/1 5

  ادوات سمپاشي قبل از سمپاشي ضرورت دارد.كاليبراسيون  93/3 82/0 2 46/3 85/0 2

  توان سمپاشي را انجام داد.هاي هرز هر موقع ميبراي كنترل علف  89/3  79/0 4  53/3  82/0 1

  ثيري در كاهش مصرف آب كشاورزي ندارد.أايجاد نوار و جوي و پشته ت  90/3  82/0 3  44/3  86/0 3
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  5تا  1* دامنه ميانگين از هاي تحقيق                                    مأخذ: يافته

هاي اثربخشي ترويج فنون زراعي در بعد مهارتي هاي توصيفي گويهنتايج مربوط به شاخصه

سازي زمين و كاشت از آماده كشاورزان عضو در زمينهدهد تعداد بيشتري از نشان مي 4در جدول 

 رايبمهارت استفاده صحيح از رقم بذر جديد جهت افزايش توليد، اجراي صحيح شخم تابستانه 

گاوآهن  و غازي پنجهاندازي و استفاده صحيح از ادوات شخم خاكورز (سازي رطوبت، راهذخيره

 كارگيريه برداري از خاك و بست عمليات نمونهقلمي) در جلوگيري از فرسايش خاك و انجام در

اما تعداد بيشتري از كشاورزان غيرعضو  ؛خاك برخوردارند ايشكودهاي پرمصرف با توجه به آزم

اندازي و استفاده صحيح از از مهارت استفاده صحيح از رقم بذر جديد جهت افزايش توليد، راه

حفظ رطوبت و تشخيص تاريخ مناسب  برايگاوآهن قلمي)  و غازي پنجهادوات شخم خاكورز (

  كاشت و اجراي صحيح عملي آن برخوردارند.

داشت، تعداد بيشتري از كشاورزان عضو از مهارت انجام صحيح كاليبراسيون ادوات  در زمينه

انه و پر شدن د برايصحيح آبياري تكميلي  اجرايسمپاشي جهت انجام سمپاشي مناسب و خوب، 

 هاي با عرضآب (ايجاد نوارها و پشتهيانة جوهاي صرفهفاده صحيح از روشافزايش عملكرد و است

اما تعداد بيشتري از كشاورزان غيرعضو از مهارت انجام درست  ؛و طول مناسب) برخوردارند

ها آب (ايجاد نوار يانةجوهاي صرفهموقع از كود سرك، استفاده صحيح از روشعمليات استفاده به

            
  .3جدول ادامه 

  موقع است.هحجم آبياري مهم نيست مهم انجام آبياري ب  81/3  00/1 6  96/2  37/1 8

يد افزايش تولها، زنگ و سفيدك) در ها (قارچمبارزه با آفات و بيماري  86/3  78/0 5  16/3  97/0 6

  .ثر استؤم

  ثيري در پر شدن دانه و افزايش توليد ندارد.أآبياري تكميلي ت  77/3  88/0 7  16/3  99/0 6

  برداشت          

اينكه كمباين براي برداشت محصول داراي معاينه فني باشد يا نباشد   71/3  80/0 5  15/3  95/0 5

  ثيري در كنترل ضايعات ندارد.أت

  ثيري در افزايش كيفيت محصول ندارد.أموقع محصول تبرداشت به  03/4  81/0 1  28/3  11/1 2

  ثر است.ؤموقع محصول در كاهش ضايعات محصول مبرداشت به  83/3  81/0 4  22/3  99/0 3

  موقع در جلوگيري از خسارت آفات (ملخ و سن) مؤثر است.بهبرداشت  93/3  83/0 2  16/3  03/1 4

  برداشت به موقع جهت مديريت كشت دوم در اراضي مؤثراست.  92/3  86/0 3  47/3  98/0 1
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هاي هرز موقع جهت كاهش علفطول مناسب) و اجراي صحيح سمپاشي به هاي با عرض وو پشته

  برخوردارند.

 رايبموقع برداشت برداشت، تعداد بيشتري از كشاورزان عضو از مهارت انجام به در زمينه

مديريت كشت دوم در اراضي و انجام صحيح عمليات برداشت به موقع جهت كاهش ضايعات 

د بيشتري از كشاورزان غيرعضو از مهارت انجام صحيح عمليات اما تعدا ؛محصول برخوردارند

 جلوگيري از خسارت برايموقع برداشت موقع جهت كاهش ضايعات محصول و انجام بهبرداشت به

  آفات (ملخ و سن) برخوردارند.

  هاي اثربخشي ترويج فنون زراعي در بعد مهارتيهاي توصيفي مربوط به گويه. شاخصه4جدول 

 عضو غيرعضو
 گويه

 فراواني درصد فراواني درصد

 آماده سازي و كاشت        

انجام درست عمليات نگهداري و حفظ بقاياي گياهي خاك جهت  134 9/60 107 5/53

 افزايش رطوبت و مواد آلي

 سازي رطوبتذخيره براياجراي صحيح شخم تابستانه  135 4/61 102 0/51

 و غازي پنجهاستفاده صحيح از ادوات شخم خاكورز (اندازي و راه 132 0/60 103 5/51

 گاوآهن قلمي) در حفظ تركيب خاك

 و غازي پنجهاندازي و استفاده صحيح از ادوات شخم خاكورز (راه 126 3/57 108 0/54

 گاوآهن قلمي) جهت حفظ رطوبت

 و غازي پنجهاندازي و استفاده صحيح از ادوات شخم خاكورز (راه 135 4/61 101 5/50

 گاوآهن قلمي) در جلوگيري از فرسايش خاك 

ات) كاشت (كمبين براياندازي و استفاده صحيح از ادوات مكانيزه راه 115 3/52 99 5/49

 و كشت بدون شخم جهت افزايش تراكم بوته 

ات) كاشت (كمبين براياندازي و استفاده صحيح از ادوات مكانيزه راه 121 0/55 98 0/49

  و كشت بدون شخم جهت افزايش عملكرد 

  افزايش توليد براياستفاده صحيح از رقم بذر جديد  145 9/65 111 5/55

استفاده از ارقام آبي براي اراضي آبي و استفاده از ارقام ديم براي  117 2/53 103 5/51

  اراضي ديم جهت باال رفتن عملكرد محصول

  تشخيص تاريخ مناسب كاشت و اجراي صحيح عملي آن  126 3/57 108 0/54

كارگيري كودهاي ه برداري از خاك و بانجام درست عمليات نمونه 135 4/61 101 5/50

  خاك  ايشآزمپرمصرف با توجه به 
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  4جدول ادامه 

  داشت    

  موقع از كود سرك انجام درست عمليات استفاده به 134 9/60 113 5/56

انجام صحيح كاليبراسيون ادوات سمپاشي جهت انجام سمپاشي  146 4/66 108 0/54

  مناسب و خوب 

  هاي هرز كاهش علف برايموقع اجراي صحيح سمپاشي به 131 5/59 109 5/54

آب (ايجاد نوارها و  جويانةهاي صرفهاستفاده صحيح از روش 140 6/63 112 0/56

  هاي با عرض و طول مناسب) پشته

ا، هها (قارچتوانايي اجراي صحيح عمليات مبارزه با آفات و بيماري  139  2/63  103  5/51

  زنگ و سفيدك) جهت افزايش عملكرد  

  اجراي صحيح آبياري تكميلي جهت پر شدن دانه و افزايش عملكرد   143  0/65  101  5/50

  برداشت        

0/51  102  0/65  143  
 جهت كنترل اندازي و استفاده صحيح از ادوات برداشت مناسبراه

  ضايعات و برداشت مناسب

  افزايش كيفيت محصول برايموقع انجام درست عمل برداشت به  135  4/61  104  0/52

  موقع جهت كاهش ضايعات محصولانجام صحيح عمليات برداشت به  155  5/70  119  5/59

  جلوگيري از خسارت آفات (ملخ و سن) برايموقع برداشت انجام به  142  5/64  114  0/57

  موقع برداشت جهت مديريت كشت دوم در اراضيانجام به  161  2/73  107  5/53

  هاي تحقيقمأخذ: يافته

تفاوت  tبين دو گروه كشاورزان با استفاده از آزمون  هاننايج حاصل از مقايسه ميانگين

ه اي كبه گونه را نشان دادسازي زمين و كاشت، داشت و برداشت دار بين دانش در مورد آمادهمعني

در همه موارد ميانگين دانش كشاورزان عضو تعاوني بيشتر از كشاورزان غيرعضو بود. همچنين 

ت توان گفمي ،داري بين دو گروه در زمينه ميانگين دانش كل نيز وجود دارد. در واقعتفاوت معني

سازي زمين و كاشت، داشت هاي آمادهفزايش دانش كشاورزان در زمينهترويج فنون زراعي منجر به ا

  ).5و برداشت شده است (جدول 
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  دو گروه از كشاورزاندر هاي دانش ميانگين مؤلفه ة.  مقايس5جدول 

  t Sig  انحراف معيار  ميانگين  نوع گروه  متغير گروه بندي

سازي زمين و دانش در مورد آماده

  كاشت

  عضو

  غيرعضو

32/8  

42/4  

97/0  

10/1  

**145/38  000/0  

  دانش در مورد داشت
  عضو

  غيرعضو

53/6  

26/4  

225/1  

232/1  

**961/18  000/0  

  دانش در مورد برداشت
  عضو

  غيرعضو

59/4  

56/3  

802/0  

063/1  

**12/11  000/0  

  دانش كل
  عضو

  غيرعضو

48/6  

08/4  

600/0  

667/0  

**856/38  000/0  

  هاي تحقيقمأخذ: يافته
  سازي زمين و كاشت، داشت و برداشت ، فرض نابرابري واريانس آماده01/0معناداري در سطح  **

نشان داد بين نگرش دو گروه از  tبا استفاده از آزمون  هانتايج حاصل از مقايسه ميانگين

داري وجود دارد و سازي زمين و كاشت، داشت و برداشت تفاوت معنيكشاورزان در مورد آماده

ر تري دنگرش مساعد ،اندهاي آموزشي ترويجي شركت كردهكه در كالس ،ن عضو تعاونيكشاورزا

اند. اين بدان معناست كه ترويج فنون زراعي سازي زمين و كاشت، داشت و برداشت داشتهمورد آماده

سازي زمين و كاشت، داشت و برداشت را اصالح كند توانسته است نگرش كشاورزان در مورد آماده

 ).6 (جدول

  گروه از كشاورزان رهاي نگرش دميانگين مؤلفه ةمقايس. 6جدول 

  t Sig  انحراف معيار  ميانگين  نوع گروه  متغير گروه بندي

  سازي زمين و كاشتنگرش در مورد آماده
  عضو

  غيرعضو

82/3  

20/3  

294/0  

336/0  

**00/20  000/0  

  نگرش در مورد داشت
  عضو

  غيرعضو

83/3  

27/3  

380/0  

482/0  

**143/13  000/0  

  نگرش در مورد  برداشت
  عضو

  غيرعضو

88/3  

26/3  

411/0  

496/0  

**047/14  000/0  

  نگرش كل
  عضو

  غيرعضو

84/3  

24/3  

238/0  

286/0  

**40/23  000/0  

  هاي تحقيقمأخذ: يافته 
  سازي و كاشت، داشت و برداشت، فرض نابرابري واريانس براي آماده01/0معناداري در سطح  **
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داري بين مهارت كشاورزان عضو ني نشان داد كه تفاوت معنييتوون منحاصل از آزمنتايج 

سازي زمين و كاشت، داشت و برداشت وجود دارد و در همه موارد ميانگين و غيرعضو در زمينه آماده

گين داري بين ميانمهارت كشاورزان عضو بيشتر از كشاورزان غيرعضو است. همچنين تفاوت معني

كشاورزان وجود دارد و ميانگين مهارت كل كشاورزان عضو بيشتر از كشاورزان غيرعضو  مهارت كل

مهارت كشاورزان است توان گفت كه ترويج فنون زراعي توانسته مي ،بوده است. در واقع

  ).7هاي آموزشي ترويجي را افزايش دهد (جدول كننده در كالسشركت

  هاي مهارت دو گروه از كشاورزانميانگين مؤلفه ة. مقايس7جدول  

  U Z Sigمقدار   رتبه اي ميانگين  نوع گروه  متغير گروه بندي

سازي مهارت در مورد آماده

  زمين و كاشت

  عضو

  غيرعضو

80/224  

77/194  

18854  *550/2-  011/0  

  مهارت در مورد داشت
  عضو

  غيرعضو

98/235  

47/182  

16394  **671/4-  000/0  

  در مورد برداشتمهارت 
  عضو

  غيرعضو

20/242  

63/175  

15026  **837/5-  000/0  

  مهارت كل
  عضو

  غيرعضو

75/243  

92/173  

14685  **916/5-  000/0  

  هاي تحقيقمأخذ: يافته
  سازي زمين و كاشت، داشت و برداشت، فرض نابرابري واريانس براي آماده01/0معناداري در سطح  **

سازي زمين نشان داد دانش كشاورزان عضو در مورد آمادهنتايج حاصل از آزمون فريدمن 

رار دارد ترين رتبه قو كاشت، داشت و برداشت در باالترين رتبه و نگرش آنان در اين موارد در پايين

بدين معنا كه ترويج فنون زراعي بيشترين تأثير را بر دانش كشاورزان عضو تعاوني در زمينه عمليات 

كمترين تأثير را بر نگرش  ،ت، داشت و برداشت داشته و از سوي ديگرسازي زمين و كاشآماده

 ). 8كشاورزان عضو تعاوني در زمينه اين عمليات داشته است (جدول 
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  هاي نگرش، مهارت و دانش كشاورزان عضو تعاونيبندي مؤلفه.  رتبه8جدول  

  

  

  

   

  01/0معناداري در سطح  **                  هاي تحقيقمأخذ: يافته

  گيري و پيشنهادها  نتيجه

 يشآزما يابيارزش يبا استفاده از الگو يفنون زراع يجترو ياثربخشاين تحقيق با هدف تعيين 

رزان عضو نتايج نشان داد كشاو انجام شد. استان گلستان "يوندپ" ييروستا يدتول يدر تعاون ياجتماع

در مقايسه با كشاورزان غيرعضو و  ،اندمند شدههاي ترويجي فنون زراعي بهرهكه از آموزش ،تعاوني

 هاي ترويجي، از دانش بيشتر، نگرش مساعدتر و مهارت بيشتر در زمينهمند از آموزشغيربهره

هاي آموزش ،ن و كاشت، داشت و برداشت محصول برخوردارند. در واقعسازي زميعمليات آماده

و نگرش مساعدي دهد ترويجي توانسته است دانش و مهارت كشاورزان عضو تعاوني را افزايش 

ا ايجاد كند. در بعد دانش، هسازي زمين و كاشت، داشت و برداشت در آننسبت به فنون زراعي آماده

، جميسون و )1390( )، سلوكي و چيذري1391فرنيا و همكاران (لعه مطاهاي اين نتيجه با يافته

مطابقت دارد كه  )Barret et al., 2005( همكاران و بارت) و Jemison et al., 2004همكاران (

  .اندهاي ترويجي بر افزايش دانش كشاورزان اشاره كردهبه تأثير آموزش

و  يحسن ، حاجي)1393( زادهيخو ش يامحمدنمطالعه هاي يج با يافتهادر بعد نگرش، نت

 Barret et( همكاران و و بارت )Jemison et al., 2004جميسون و همكاران ( ،)1394همكاران (

al., 2005( ند. اهاي ترويجي بر تغيير نگرش كشاورزان اشاره كردهمطابقت دارد كه به تأثير آموزش

، )1394و همكاران ( يحسن ، حاجي)1393( زادهيخو ش يامحمدنهاي ج با يافتهنتاي در بعد مهارت، 

مطابقت  )Barret et al., 2005( همكاران و بارت) و Renchie et al., 2004رنچي و همكاران (

ان اند. همچنين نتايج نشهاي ترويجي بر بهبود مهارت كشاورزان اشاره كردهدارد كه به تأثير آموزش

هاي ترويجي بيشترين تأثير را ابتدا بر دانش، سپس بر مهارت و در نهايت بر نگرش داد آموزش

  ميانگين  هامؤلفه
2

χ Sig  رتبه  

  3  000/0  34/419  **  1  نگرش

  2  06/2  مهارت

  1  94/2  دانش
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سازي زمين و كاشت، داشت و برداشت محصول كشاورزان عضو تعاوني در مورد عمليات آماده

آگاهي و معلومات (دانش)  ،هاي ترويجي در درجه نخستداشته است. اين بدان معناست كه آموزش

سازي زمين و كاشت، داشت ثر دانش (مهارت) آمادهؤنايي آنان را در كاربرد مكشاورزان و سپس توا

روز ب يبرايد كشاورز عقايال و احساسات، امو برداشت محصول افزايش داده اما تأثير كمتري بر 

سازي زمين و كاشت، داشت و برداشت در زمينه آماده عملي مناسب و صحيح (نگرش)رفتار 

هاي ترويجي به صورت متوازن آموزش رودميدر حالي است كه انتظار  محصوالت داشته است. اين

تمام ابعاد دانشي، نگرشي و مهارتي گروه هدف خود را ارتقا و بهبود بخشند. همچنين از آنجا كه 

تر كنند، تأثير كميرفتار مطلوب را آشكار م يت،در نها ودانش آنهاست  يرثأافراد تحت ت نگرش

ملي عرفتار تواند تهديد كننده استمرار بروز نگرش كشاورزان در آينده ميهاي ترويجي بر آموزش

ين سازي زمثر دانش (مهارت) توسط كشاورزان در زمينه عمليات آمادهؤمناسب و صحيح يا كاربرد م

و  )1391و همكاران ( يافرنمطالعه ه با يافته نتيجو كاشت، داشت و برداشت محصوالت باشد. اين 

مغاير  و ردهاي ترويجي بر دانش همخواني دامبني بر تأثير بيشتر آموزش) 1390( يذريو چ سلوكي

است كه مطالعه آنها  )1394و همكاران ( يحسن يحاج و )1393( زادهيخو ش يامحمدنهاي با يافته

  هاي ترويجي بر نگرش افراد است.بيانگر تأثير بيشتر آموزش

اثربخشي بيشتر ترويج فنون زراعي براي كشاورزان هاي تحقيق و با هدف با توجه به يافته

  پيشنهادهاي زير قابل ارائه است: ،عضو تعاوني

. از آنجا كه ترويج فنون زراعي در بعد دانشي، به طور مشخص اثربخشي كمتري در زمينه 1

 تشخيص زمان مناسبعمليات آماده سازي زمين و كاشت)، فوايد استفاده از كود سبز (مربوط به 

ظ بقاياي فوايد حفاده از كود سرك و كاليبراسيون ادوات سمپاشي (مربوط به عمليات داشت) و استف

يشتري هاي آموزشي تأكيد بشود در برنامه(مربوط به عمليات برداشت) داشته است، توصيه مي گياهي

  بر انتقال مناسب موضوعات نامبرده به كشاورزان عضو تعاوني صورت گيرد.

يج مربوط به ترويج فنون زراعي در بعد نگرشي، به طور مشخص تأكيد . با توجه به نتا2

مبينات و ك مانندبيشتر بر انتقال مناسب موضوعات آموزشي چون استفاده از ادوات مكانيزه كاشت 
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روش آماده سازي زمين بدون شخم (مربوط به عمليات آماده سازي زمين و كاشت) و استفاده از 

  داشت) به كشاورزان عضو تعاوني است. كود سرك (مربوط به عمليات 

. با توجه به اينكه اكثر كشاورزان عضو تعاوني در حد متوسطي اطالعات كسب شده در 3

شود از طريق برگزاري جلسات دهند، توصيه ميزمينه فنون زراعي را به ساير كشاورزان انتقال مي

عات مجازي، زمينه تبادل اطالبحث گروهي، پرسش و پاسخ و تشكيل گروه و شبكه اعضا در فضاي 

  و ارتباط بيشتر اعضاي تعاوني فراهم شود.

. با توجه به كمترين تأثير ترويج فنون زراعي بر نگرش كشاورزان عضو تعاوني در زمينه 4

، ينيبپيش درها نگرشسازي زمين و كاشت، داشت و برداشت محصوالت و با توجه به نقش آماده

 سازيعملي مناسب و صحيح در زمينه آمادهرفتار بروز براي اورزان كشآمادگي  و رفتارها هدايت

سازي ترويج فنون زراعي آمادهدر  شودزمين و كاشت، داشت و برداشت محصوالت، توصيه مي

  زمين و كاشت، داشت و برداشت محصوالت، بعد نگرشي مورد توجه بيشتري قرار گيرد. 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effectiveness of extension 

agronomic techniques using the societal experimentation evaluation model in the 

Peyvand rural production cooperative in the Aqqala Township in the Golestan 

province. The population included N=345 of farmers who were members in the 

cooperative as well as N=1104 of farmers who were not members. The sampling 

method was multi-stage random sampling, in which n=220 of farmers’ member 

in cooperative and n=200 of farmers’ non-member in cooperative were selected 

as the sample of the study. The data gathering tool was a questionnaire whose 

face validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by 

Cronbach's alpha for attitude and skill dimensions 0.92 and 0.84, respectively. 

The results showed that extension agronomic techniques improved the attitude of 

farmers’ member in land preparation and planting, growing and crop harvest and 

increased their knowledge and skills in this field. The results of the mean 

comparison showed that there was a significant difference between the two 

groups of farmers’ member and farmers’ non-member in cooperative in terms of 

knowledge, attitude and skill in land preparation and planting, growing and 

harvesting of agricultural products and in addition, extension agronomic 

techniques could improve farmers’ attitudes about land preparation and planting 

operations, and also could improve their knowledge and skills. The results of 

Friedman test showed that extension agronomic techniques had the most effect 

on knowledge and had the least impact on the field of land preparation and 

planting, growing and harvesting operations, on farmers’ member in cooperative. 

Keywords: Effectiveness, Rural Production Cooperative, Extension of Agronomic 

Techniques, Societal Experimentation Evaluation Model 
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