
 

های تحقیقاتی پسته در استان های محلی در ترویج و انتقال یافتهبررسی توانایی و نقش تشکّل

 کرمان

 
 *0محمد عبدالهی عزت آبادی

 0911مهر  1 اريخ پذيرش:ت   0911فروردين  01 تارخ دريافت:

 

 چکيده

گياری ريزی توسعه پايدار، رويکرد مبتنی بر نظام محلی ضروری بوده و نقش مشاركتی جامعه محلی برای تسهيل روند تصميمدر برنامه

هيم  امنای  غير متمركز، اساسی است  در اين پژوهش، نقش پنج تشکّل محلی شامل شورای اسلامی روستا، بسيج، تعاونی توليد كشاورزی،

كاری استان كرمان مورد بررسی قرار گرفات  های تحقيقاتی در مناطق پستهمسجد و تشکّل مديريت چاه كشاورزی، در ترويج و انتقال يافته

نفار( و هم ناين كال جمعيات كشااورزان  001هاا )روستای منطقه دارای هر پنج تشکّل باوده و لاذا كال جمعيات ماديران آن 01تعداد 

هاای گيری در اين مطالعه انجام نشد  دادهنفر( مورد بررسی قرار گرفت  به عبار  ديگر، نمونه 0111ها )در جلسا  اين تشکّل كنندهشركت

هاای های مختلا ، از روشها بين تشکّلمورد استفاده، از طريق دو نوع پرسشنامه تشکّل و كشاورز تهيه گرديد  برای مقايسه انواع شاخص

درصد از كشاورزان، علاوه بر ساير منابع، از تجربه كشاورزان ديگر نيز اساتفاده  11 ميانگين استفاده شد  نتايج نشان داد،رگرسيون و مقايسه 

دار بار اند تا ير مثبت معنیهای آموزشی، مطالعه نشريا  ترويجی و فنی و مراجعه مستقيم به كارشناسان، توانستهشركت در كلاسكنند  می

هاای ماردم درصد از كشاورزان مورد مطالعه، استفاده از تشکّل 11بيش از  نتايج هم نين نشان داد كه داشته باشند  عملکرد محصول پسته

ها و تعداد از نظر معيار استقبال كشاورزان از جلسا  تشکّلاند  های تحقيقا  كشاورزی مفيد ارزيابی نمودهنهاد را جهت ترويج و انتقال يافته

باا ايان وجاود، باشند  اين جلسا ، شورای اسلامی روستا و تشکّل مديريت چاه كشاورزی از برتری بالاتری برخوردار میافراد حاضر شده در 

هاای تحقيقاا  هيچ كدام از پنج تشکّل مورد بررسی، قادر نيستند به تنهايی واسط بين دولات و كشااورزان جهات تارويج و انتقاال يافتاه

 كيبی رسمی يا غير رسمی از اين پنج تشکّل تشکيل شود كشاورزی باشند لذا نياز است تا تر
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 مقدمه

هاای اقتصاادی، نهاادی و سااير در طول دهه گذشته، بحث

ای باوده اسات  های كشاورزی همراه با تغييرا  گساتردهفعاليت

تای باه بخاش كشااورزی، هاای دولاين تغييرا  از حذي كمک

ساازی باازار و باه صاور  ماردم ساالاری ساازی، آزادخصوصی

زدايی ماديريتی را در بار درآوردن زندگی عمومی گرفته تا تمركز

(   از ديادگاه عماومی، اصالاحا  0101، 0گيرد )اولوچ كوساارامی

علااوه بار  مذكور، ا ر عميقی بر شرايط توليد كشاورزان داشاته و

آن، شارايط زارعاين خارده مالاک كاه گاروه بزرگای از جامعاه 

گيرند را تحت تا ير قرار داده است  با توجه كشاورزی را در بر می

، فقادان 0113به گزارش توسعه ساازمان ملال متحاد در ساال 

هاای گذشاته ای كارآماد، در ساالهای توساعهنهادها و سازمان

تصاادی ايجااد نماوده اسات  های زيادی را برای رشاد اقهزينه

ها برای خرده مالکان بخش كشااورزی باوده و بيشتر اين هزينه

هاا را باا خطار مواجاه ها شده و زندگی آنباعث كاهش رفاه آن

طلبد تا تغييرا  نهادی در بخاش كشااورزی نموده است  لذا می

ايجاد شده و ساختارهای سازمانی مناسب در اين زميناه طراحای 

 (   0101سارا، شود )اولوچ كو

های دست اندركار توساعه روساتايی باه برای آن كه سازمان

سوی بهبود توسعه و به ويژه توسعه پايادار حركات كنناد، باياد 

ها ايجاد شود  مهمترين اين های آنتغييراتی در ساختار و ويژگی

 زدايای و باه صاور  ماردم ساالاریتغييرا  عباار  از: تمركاز

هاای ماردم نهااد، درآوردن ساختارهای نهادی، تشکيل ساازمان

ايجاد نهادهای واسط متشکّل از افراد محلی و كارگزاران توسعه، 

گاری دولات و باه كاارگيری سازی و كااهش تصادیخصوصی

(  0911پاور و شااهولی، باشاند )نوریرهيافت های مشاركتی می

                                                                                           
1 - Oluoch-Kosura 

دهاد كاه در ( نشان مای0111) 0پيفال ج مطالعهعلاوه بر اين، نتاي

های مربو، به توسعه پايدار، پاياداری نهاادی كمتار زمينه بحث

هاای مورد توجه قرار گرفته است  اين در حالی است كه تحليال

توانند باه های رسمی نمیدهد كه تنها سازمانسياستی نشان می

بلکه ساختارهای نهاادی كمتار  گيری درست كمک كنند تصميم

توانناد نقاش مهمای در ايان خصاوص رسمی و قدرتمند نيز می

ها نيز مورد بررسای بازی كنند  لذا لازم است تا نقش اين سازمان

گراياناه اسات و موفقيات ياا قرار گيرد   توسعه، عملای مداخلاه

شکست آن در گرو چگونگی مداخلاه و ايفاای نقاش باازيگران 

اين رو ايجاد نهادهای ميانجی بين مردم محلی و توسعه است  از 

گر توسعه از جمله عناصر مهام در پيوناد و حال نهادهای مداخله

 (       0911تعارضا  حوزه مداخله است )يوسفوند و طالب، 

رساد كاه زماان تغييارا  برای صنعت پساته، باه نظار مای

دی آباعز ساختاری فرا رسيده است  برای مثال، مطالعه عبدالهی

( نشان داد كه تحقيقاا  و تارويج كشااورزی 0919و همکاران )

باعث افزايش دانش كشااورزان در خصاوص زماان مصاري آم 

اين دانش تم يری در عمکرد باغا  پساته نداشاته اما  شده است

است  بررسی بيشتر نشان داد كه ساختار حااكم بار سيساتم آم 

يير اين سيساتم برای تغ دهد اجازه تم يرگذاری اين دانش را نمی

 ها و ساختارهای سازمانی تغيير كناد لازم است تا قوانين، سياست

 تحات عناوان نهااد مجموع سه عامل: سياست، قانون و سازمان

شود  به عبار  ديگر برای اصلاح سه عامل فوق، نياز شناخته می

نيااز اسات تاا در صانعت پساته  اصلاحا  نهادی اسات  لاذابه 

هاای ور  گرفتاه و گرناه فعالياتاصلاحا  نهادی مناساب صا

-تم ير خواهد بود و يا دارای ا را  پايينی میاصلاحی ديگر يا بی

 (   0919آبادی و همکاران، باشد )عبدالهی عز 

در مطالعه جاری سعی شد تا يک بخش از سااختار ساازمانی 

                                                                                           
2 - Pfahl 
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موجود در صنعت پسته مورد بررسی قرار گرفته و امکاان ايجااد 

صلاح را بررسای نماود  ايان بخاش نحاوه تغييرا  ساختاری و ا

باشاد  سيساتم دولتای در ارتبا، سيستم دولتی با كشاورزان مای

رساانی، آماوزش، تارويج، اراياه های مختلفی چون اطلااعزمينه

ها بايستی با كشاورزان، نامهها و اجرای قوانين و آييندستورالعمل

در حالی است  عمدتاً متمركز در روستاها، ارتبا، برقرار نمايد  اين

های واساط ماورد نيااز برقاراری ايان ارتباطاا ، در كه سازمان

مناطق روستايی شناسايی و ايجاد نشده است  لذا در مقاله جاری 

هاای محلای روساتايی، پتانسايل ايان ضمن شناساايی تشاکّل

های مردم نهاد واسط بين دولت و دهی سازمانها در شکلتشکّل

هااای تحقيقاااتی در نتقااال يافتااهكشااورزان در حااوزه تاارويج و ا

خيز انار و رفسنجان در استان كرماان ماورد های پستهشهرستان

 بررسی قرار گرفت 

هاا و در خصوص ترويج كشاورزی خصوصی و نقش تشاکّل

زاده نهادهای ميانجی، مطالعا  مختلفی انجام شده است  آقاسای

يج (، عوامل و الزاما  نوين تجديد سااختار ساازمانی تارو0939)

كشاورزی ايران را مورد بررسی قرار داد  نتايج مطالعه وی نشاان 

ای )حمايتی(، انعطااي و داد كه مهمترين عوامل را الزاما  زمينه

شاوند  تناسب، مشاركت، توسعه انسانی و تکنولوژی شاامل مای

هاای (، نگرش مديران ارشاد ساازمان0939صديقی و بگلريان )

زی تارويج كشااورزی در سااجهاد كشاورزی نسبت به خصوصی

هاا نشاان داد ايران را مورد بررسی قرار دادند  نتاايج مطالعاه آن

ساازی تارويج درصد از پاسخگويان نسبت باه خصوصای 39/19

ساازی ها بر اين باورند كه بساترنگرشی مثبت دارند ولی اكثر آن

مناسب برای اجرای اين راهکاار در جامعاه كشااورزی ماا هناوز 

نتايج مطالعه هم نين نشان داد كه هر چه بر  فراهم نشده است 

تری نسابت باه شود، نگرش مثبتسابقه خدمت افراد افزوده می

 كنند سازی ترويج و آموزش كشاورزی پيدا میخصوصی

ی ی توساعهبرنادهعوامال پايش( 0911حاجی و همکاران )

هاای توليدكشااورزی شهرساتان نقاده از ديادگاه پايدار تعااونی

  بار اسااس نتاايج را مورد بررسی قارار دادنادها یاعضای تعاون

ی پايادار ی توسعهبرندههای پيشترين مؤلفهتحليل عاملی، مهم

مديريتی  "های های كشاورزی در پنج عامل تحت عنوانتعاونی

 "سياساتی"، "اقتصادی"، "شخصيتی ااجتماعی "، "ترويجی ا

رگاازاری بناادی شاادند  بنااابراين، بدسااته "محيطاایزيساات"و 

هاايی جهات های آموزشی، مديريت قوی و مناسب، تلاشكلاس

های ماالی و قاانونی نهادينه كردن مشاركت بين اعضا و حمايت

تواناد در پاياداری هاايی اسات كاه ماینهادهای مربوطه توصيه

 .های توليد كشاورزی شهرستان نقده مؤ ر واقع شوندتعاونی

هااای ساارمايه تاام ير مؤلفااه( 0911درويشاای و همکاااران )

های شوراهای اسلامی شهر و روستا اجتماعی بر عملکرد مديريت

نتاايج نشاان داد را مورد بررسی قرار دادند  در شهرستان دماوند 

های سارمايه اجتمااعی بار عملکارد ميزان تم يرگذاری مؤلفه كه

درصد است  متغير مشااركت اجتمااعی و  10های محلی مديريت

ر مستقيم و هم غيرمساتقيم بار متغيار طواعتماد اجتماعی هم به

های محلی( تم يرگاذار اسات  بيشاترين عملکرد مديريت) وابسته

تم ير متغير روابط متقابل اجتماعی و در مرتبه بعادی مشااركت و 

 .اعتماد اجتماعی قرار دارد

( شابکه نهاادی تارويج و 0911گوغری و همکاران )كريمی

كاوی قرار دادند  نتايج آموزش كشاورزی استان كرمان را مورد وا

ها نشان داد كه در پيوندهای ماورد بررسای، ساازمان مطالعه آن

جهاد كشاورزی، مركز تحقيقاا  و آماوزش كشااورزی و مناابع 

طبيعی، تعاون روستايی، اداره كال مناابع طبيعای و آبخيازداری، 

اتاااق بازرگااانی، صاانايع، معااادن و كشاااورزی، مراكااز آمااوزش 

سيج مهندسين كشاورزی و منابع طبيعی از دانشگاهی و سازمان ب

نفوذ و دارای تم ير بر نهادهای ديگار مای مهمترين نهادهای ذی

هاای باشند  اين در حالی است كه در اكثر موارد، نهادها و تشکّل

غيردولتاای و مردماای كااه ارتبااا، تنگاااتنگی بااا جامعااه هاادي 

يی كنترل كشاورزی و روستايی دارند، از لحاظ اقتدار، نفوذ و توانا

شبکه در سط  پايينی قارار دارناد و در نظاام تارويج و آماوزش 
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اناد و كشاورزی تکثّرگرای موجود در عمل به حاشيه راناده شاده

كنناد  ناوروزی و همکااران هاای كمتاری دريافات مایحمايت

های حکمراويای ها در چارچوم شاخص( عملکرد دهياری0911)

د بررسی قرار دادناد  خوم روستايی در شهرستان اصفهان را مور

های تحت مطالعه از ها نشان داد كه بين دهيارینتايج مطالعه آن

داری وجاود دارد  های حکمراويی خوم تفاو  معنینظر شاخص

ميانگين نيز كمتر از حد مطلوم بوده كاه بياانگر آن اسات كاه 

های حکمروايی خوم روستايی در سط  نسابتاً ضاعيفی شاخص

هاا  نين نشان داد كه عملکرد تمام دهيااریقرار دارد  نتايج هم

احمادپور و  های مذكور كمتار از حاد مطلاوم اسات در شاخص

-، نياز به ايجااد ياک ارتباا، قاوی خصوصای(0101) 0سلطانی

عمومی در سيستم ترويج كشاورزی در شهرستان ساری را ماورد 

ها نشان داد كه نياز به ايجااد بررسی قرار دادند  نتايج مطالعه آن

رتبا، بين بخش خصوص و عمومی در سيستم ترويج كشاورزی ا

شود  نتايج و به ويژه در ساختار سازمانی آن به شد  احساس می

-گيران و سيساتم برناماههم نين نشان داد، ارتبا، بين تصميم

و  0ريزی تارويج ضاعي  باوده و بايساتی تقويات شاود  ناورانی

هاای ای، داده(، باا اساتفاده از پيماايش شابکه0101همکاران )

های حضوری، امکاان اساتفاده از نيروهاای ای و ملاقا مصاحبه

های كاری، به عناوان واحادهای مياانجی، جهات وظيفه و گروه

گنجشاک در كننده چوم درختاان زبانمديريت سوسک تخريب

هاا نيويور  آمريکا را مورد بررسی قرار دادند  نتاايج مطالعاه آن

هاا باين ده توساط ايان گاروهنشان داد كه هماهنگی ايجاد شا

دانشگاه و واحدهای ترويج اياالتی باه عناوان كاتااليزوری ماو ر 

جهت ايجاد پل و ارتبا، عمل نموده و باعاث تساريع در انتقاال 

و  9دانش و افازايش كاارآيی مباارزه باا ايان آفات شاد  ناووين

(، نقش نهادهای محلای در حركات باه سامت 0101همکاران )

                                                                                           
1 - Ahmadpour and Soltani 

2 - Nourani 

3 - Nguyen 

ر تايلند را مورد بررسی قرار دادند  نتاايج كشاورزی پايدار در كشو

آوری ها نشان داد كه نهادهای محلی در افزايش تااممطالعه آن

های خارجی مهم بوده است  هم نين، اقتصاد در مواجه با شو 

هاای محلای سرمايه اجتماعی ارزشمند ايجاد شاده توساط نهااد

ر باعث ايجاد مزيّت نسبی جهت حركت به سمت كشاورزی پايادا

گياری شده است  عوامل شناختی و اجتماعی در فهام و تصاميم

كنند  مهمّی بازی می كشاورزان در پذيرش كشاورزی پايدار نقش

فاكتورهای اجتماعی شامل رواباط متقابال باا سااير كشااورزان، 

دهی های علامتها و مشاورين، هنجارهای اجتماعی، انگيزهگروه

را باه سامت انتخاام  هااو هنجارهای اجباری ممکن اسات آن

های كشاورزی پايدار سوق دهد  اين در حاالی اسات كاه فعاليت

عوامل شناختی در رابطه با آموختن، استدلال و عمل كردن باوده 

هاای محلای در افازايش داناش هاا و گاروهو بنابراين ساازمان

محيطای و اقتصاادی كشاورزان از كشاورزی پايدار، منافع زيست

-هم نين دانش لازم جهت انجاام روش اجتماعی بلندمد  آن و

های مختل  كشاورزی پايادار نقاش مهمّای ايفاا های و مهار 

های محلّای ارتباا، باين محققاين و ماروجين كنند  سازمانمی

كشاورزی با كشاورزان را افزايش داده كاه ايان موضاوع باعاث 

شود تاا داناش علمای و محلّای در زميناه كشااورزی پايادار می

  افزايش يابد   

بررسی نتايج مطالعا  گذشته نشان داد كه ايجااد نهادهاای 

ميانجی، نياز مبرم نظام ترويج كشاورزی اسات  باا ايان وجاود، 

ای بوده و بايستی در سط  محلّای تعيين چنين تشکيلاتی، منطقه

مورد بررسی قرار گيرد  از آنجايی كاه تااكنون در منطقاه ماورد 

ت، لاذا انجاام مطالعاه مطالعه، چنين پژوهشی صور  نگرفته اس

پذير است  بنابراين در مطالعه فعلی، امکان استفاده از فعلی توجيه

شورای اسلامی روستا، بسايج، تعااونی تولياد كشااورزی، هيام  

امنای مسجد و تشکّل مديريت چاه كشاورزی باه عناوان واحاد 

های تحقيقااتی از بخاش ميانجی جهت تارويج و انتقاال يافتاه

های انار و رفسنجان مورد بررسی ران شهرستانكادولتی به پسته
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 گيرد  قرار می

 هامواد و روش

های انار و رفسنجان در استان منطقه مورد مطالعه، شهرستان

متار،  0111ای يارتفاع از سط  در با اين منطقهباشد  كرمان می

ه شمالی و طول ي ان 01 و دقيقه 01درجه و  91ی يايعر  جغراف

ه شارقی در شامال يا ان 93دقيقاه و  11ه و درجا 11ی يايجغراف

دو ن يااآم و هااوای ا اساات غاارم اسااتان كرمااان واقااع شااده 

هاای گارم و ماه خشاک باا تابساتانيشهرستان جاز منااطق ن

ن دراز ماد  يانگيام .شودبندی میهای نسبتاً سرد دستهزمستان

متر و متوسط یليم 11-011ن يبها ن شهرستانيبارندگی سالانه ا

  باشاادگراد میيدرجااه سااانت 10تااا  -1ن يه آن باادمااای سااالان

هاای بارشای كاه از ستميعموماً از س دو شهرستانهای بارندگی

ز و زمساتان باه ييسمت جنوم غرم و غرم كشور در فصول پاا

باشد و در فصول بهار و تابساتان تحات كنند، میكشور نفوذ می

-یستم هوای جنوم شرقی كه مونسون نام دارد، قرار مير سيتم 

ی يايرسی و از نوع قل-ت نقا، آن لومیيبافت خا  در اكثر  رديگ

 .ی استيايقل -و شور

های دو شهرستان انار و رفسانجان دريافت آمار از فرمانداری

روستا در اين دو شهرساتان وجاود  011نشان داد كه در مجموع 

-های موجود در روساتاهای شهرساتانبررسی اوليه تشکّل دارد 

نجان نشان داد كاه پانج تشاکّل مردمای فعاال های انار و رفس

شامل شورای اسلامی روساتا، بسايج، تعااونی تولياد كشااورزی، 

 باشاند هيم  امنای مسجد و تشکّل مديريت چاه كشاورزی مای

تشکّل مديريت چااه كشااورزی، گروهای از مالکاان ياک چااه 

هاا انتخاام شاده و باشد كاه باا رأی اكثريات آنكشاورزی می

دهاد  هاای مهام را انجاام مایگيریچاه و تصميم مديريت امور

روساتای ايان دو  01بررسی بيشتر مشخص نماود كاه تنهاا در 

شهرستان هر پنج تشکّل مورد بررسی فعال هستند  بنابراين اين 

روستا جهت مطالعه انتخام شدند و روساتاهايی كاه حاداقل  01

ی حذي ها فعال نبودند از ليست بررسها در آنيکی از اين تشکّل

شدند  روستاهای انتخابی، جز  روستاهای اصلی و پر جمعيات دو 

گردند  به طوری كه اين روساتاها در هار شهرستان محسوم می

منطقه، هسته اصلی را تشکيل داده و روستاهای كوچک اطاراي 

 01ها برای انجام بسياری از امور، از جمله كشاورزی، به ايان آن

روسااتا  01تشااکّل در  1يااب، روسااتا وابسااته هسااتند  باادين ترت

هاا، شناسايی شده و برای سنجش قدر  و توانايی هر يک از آن

جهت ارتبا، دادن دولت و كشاورزان، يک نوبت ماورد آزماايش 

مراجعه حضاوری در مجماوع  001قرار گرفتند  به عبار  ديگر، 

هاای روستا انجام گرفت  برای سنجش، تواناايی تشاکّل 01اين 

ودن نقش واسط بين دولات و كشااورزان، دو مختل  در بازی نم

نوع پرسشنامه تکميل گرديد  نخست اين كه از هر تشاکّل ياک 

-پرسشنامه تکميل شد  در اين پرسشنامه، علاوه بر كليه ويژگای

گيری، امکانا  فيزيکی و های تشکّل شامل اعضا ، نحوه تصميم

غيره، ميزان دانش، توانايی و تمايل تشاکّل در خصاوص تارويج 

های تحقيقاتی پرسايده شاد  پرسشانامه كشاورزی و انتقال يافته

دوم از كشاورزانی پرسيده شد كاه باه دعاو  تشاکّل در محال 

اند  در هر نوبت مراجعه باه تشاکّل، خواساته شاد تاا حاضر شده

كشاورزان را در فواصل زمانی خاصی باه محال تشاکّل دعاو  

گرفات  باه كشااورز مصااحبه انجاام  0111نمايد  در مجموع با 

های ماورد عبار  ديگر، از كليه كشاورزانی كه در جلسا  تشکّل

كردند، مصاحبه صور  گرفته و مسمله انتخام بررسی شركت می

ها نبود  دو مسائله كمّيات و كيفيّات كشااورزان نمونه از بين آن

شركت كننده در جلسه و رعايت زمان دقيق حضور كشاورزان به 

يی تشاکّل در برقاراری ارتباا، باا نوعی به عنوان شاخص تواناا

ها باين ها بود  برای مقايسه اين شاخصكشاورزان و مديريت آن

های مختل ، از روش آناليز وارياانس و مقايساه مياانگين تشکّل

استفاده گرديد  در پرسشنامه دوم، نظرا  كشاورزان در خصاوص 

هاا در خصاوص تارويج توانايی تشکّل مورد نظر و ساير تشاکّل

های تحقيقااتی پرسايده شاد  ايان كاار زی و انتقال يافتهكشاور

پرسيده  0های پنج جوابی و به صور  طي  ليکر توسط پرسش

 بود   SPSS22افزار مورد استفاده در اين تحقيق شد  نرم

                                                                                           
1 - Likert-type spectrum 
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 نتايج و بحث

، منابع كسب دانش كشاورزی در بين كشاورزان 0در جدول  

قايسه شده اسات  در كننده در جلسا  پنج تشکّل با هم مشركت

اين جدول، در ستون نخست مياانگين متغيار كال نموناه ماورد 

مطالعه آمده و در پنج ستون بعد، ميانگين متغير مرباو، باه هار 

ها نشان داده شده است  در نهايت، در ستون سمت يک از تشکّل

 ارايه شده است   Fداری آمارهچپ نيز درصد معنی

 

 ب دانش كشاورزی در بين كشاورزان شركت كننده در جلسات پنج تشکّل. مقايسه منبع كس6جدول      

نام متغير )واحد تمام متغيرها 

 درصد(

ميانگين كل نمونه 

 مورد مطالعه

شورای 

 اسلامی
 بسيج

تعاونی 

 توليد

هيأت امنای 

 مسجد

تشکّل مديريت چاه 

 كشاورزی

درصد معنی 

 Fداری آماره 

های آموزشی مديريت جهاد كلاس
 كشاورزی

10 10 19 11 03 10 111/1 

های كشاورزی پخش شده از برنامه
 راديو

03 01 01 00 00 01 111/1 

های كشاورزی پخش شده از برنامه
 تلويزيون    

01 91 91 91 01 00 111/1 

 111/1 3 1 03 01 01 09 مطالعه نشريا  ترويجی و فنی    
مراجعه مستقيم به محققين و 

 ی  موسسا  تحقيقا  كشاورز
00 01 01 00 1 1 111/1 

مراجعه مستقيم به مروجين و ادارا  
 كشاورزی  

01 91 99 11 01 01 111/1 

مراجعه مستقيم به كارشناسان و 
 مهندسين در بخش خصوصی

10 10 19 11 90 91 111/1 

 911/1 11 11 11 11 11 11 استفاده از تجربه كشاورزان ديگر   
 110/1 00 3 00 1 03 01 استفاده از فضای مجازی

 های تحقيقماخذ: يافته

       

دهد، مهمترين منبع كسب دانش نشان می 0چه جدول چنان

كشاااورزی افااراد مصاااحبه شااونده، اسااتفاده از تجربااه و دانااش 

درصد از افراد،  11باشد  به طوری كه بيش از كشاورزان ديگر می

-اساتفاده مای علاوه بر ساير منابع، از تجربه كشاورزان ديگر نيز

كنند  در ايان زميناه باين كشااورزان حاضار شاده در جلساا  

داری وجود ندارد  دومين گاروه مصاحبه پنج تشکّل، تفاو  معنی

هاای كلااسهای ارتباطی كشاورزان جهت كسب دانش، از كانال

آموزشاای مااديريت جهاااد كشاااورزی و مراجعااه مسااتقيم بااه 

 11شاد  حادود باكارشناسان و مهندسين در بخش خصوصی می

اناد  در درصد از كشاورزان از اين دو كانال ارتباطی استفاده كرده

كننده در جلساا  مصااحبه اين خصوص بين كشاورزان شاركت

داری وجود دارد  به طوری كه كشاورزان پنج تشکّل تفاو  معنی

كننده در جلسا  سه تشکّل تعاونی توليد، بسيج و شورای شركت

هاای های آموزشی ماديريتده را از كلاساسلامی بيشترين استفا

تشاکّل ماديريت چااه اند  در ايان زميناه جهاد كشاورزی داشته

هاای دو و ساه قارار و هيم  امنای مساجد در اولويتكشاورزی 

دارند  در خصوص مراجعه مستقيم به كارشناسان و مهندسين در 

-بخش خصوصی، تعاونی توليد، شورای اسلامی و بسيج در رتباه

اول تا سوم قرار دارناد  هم ناين هيام  امناای مسااجد و های 

مشاتركا در رتباه چهاارم قارار تشکّل مديريت چااه كشااورزی 

 اند  گرفته

هاای گروه سوم از مناابع كساب داناش كشااورزان، برناماه
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كشاورزی پخش شده از تلويزيون و مراجعه مستقيم به ماروجين 

باين كشااورزان  باشد  در اين زميناه نيازو ادارا  كشاورزی می

داری كننده در جلسا  مصاحبه پنج تشکّل تفااو  معنایشركت

های كشاااورزی پخااش شااده از وجااود دارد  در زمينااه برنامااه

های تعاونی توليد، شاورای اسالامی و بسايج در تلويزيون، تشکّل

و هيم  تشکّل مديريت چاه كشاورزی رتبه نخست قرار داشته و 

وم و سوم قرار دارند  در رابطاه باا های دامنای مساجد در اولويت

، كانال ارتباطی مراجعه مستقيم به ماروّجين و ادارا  كشااورزی

های اول تا سوم را به های تعاونی توليد، شورا و بسيج رتبهتشکّل

خود اختصاص داده و تشکّل ماديريت چااه كشااورزی و هيام  

ق امنای مساجد به طور مشتر  در رتبه چهار قارار دارناد  مطااب

، گروه چهاارم از مناابع كساب داناش كشااورزان 0نتايج جدول 

، های كشاورزی پخش شده از رادياوبرنامه متعلق به چهار كانال

مطالعاه نشاريا  ترويجای و فنای و استفاده از فضای مجاازی، 

-مراجعه مستقيم به محققين و موسسا  تحقيقا  كشاورزی می

باين كشااورزان باشند  در خصوص اين چهار كانال ترويجی نيز 

داری شركت كننده در جلسا  مصاحبه پنج تشکّل تفااو  معنای

هاای كشااورزی رادياو، وجود دارد  در زميناه اساتفاده از برناماه

كشاورزان شركت كننده در جلسا  شورا و بسيج در رتبه نخست 

و هيم  تشکّل مديريت چاه كشاورزی قرار داشته و تعاونی توليد، 

های دو تا چهاار قارار دارناد  در ، در رتبهامنای مسجد، به ترتيب

تشاکّل خصوص استفاده از فضای مجازی، تعاونی توليد، شورا و 

هاای اول تاا ساوم داشاته و هيام  رتبه مديريت چاه كشاورزی

امنای مسجد و بسيج، مشتركا در رتبه چهار قرار دارند  از لحااظ 

، شاورا، های تعاونی توليدمطالعه نشريا  فنی و ترويجی، تشکّل

و هيم  امنای مساجد، باه  تشکّل مديريت چاه كشاورزیبسيج، 

هاای اول تاا پانجم قارار دارناد  در نهايات، در ترتيب، در رتباه

خصااوص مراجعااه مسااتقيم بااه محققااين و مؤسسااا  و مراكااز 

تحقيقاتی، تعاونی توليد نخستين رتبه را به خاود اختصااص داده، 

م قرار دارند و رتباه ساه شورا و بسيج به طور مشتر  در رتبه دو

و مساجد تشکّل مديريت چاه كشااورزی نيز به طور مشتر  به 

 رسد  می

های ترويجای مختلا  بار تم ير استفاده از كانال 0در جدول 

عملکرد در هکتار محصاول پساته كشااورزان نشاان داده شاده 

 است  

    

 در هکتار محصول پسته كشاورزانهای ترويجی مختلف بر عملکرد . تاثير استفاده از كانال2جدول 

 نام كانال انتقال دانش

عملکرد كشاورزانی كه از كانال 

 اندترويجی استفاده نکرده

 )كيلوگرم در هکتار( 

عملکرد كشاورزانی كه از كانال 

 اندترويجی استفاده كرده

 )كيلوگرم در هکتار( 

داری سطح معنی

 tآماره 

 111/1 100 101 های آموزشی مديريت جهاد كشاورزیكلاس
 991/1 110 110 های كشاورزی پخش شده از راديوبرنامه
 313/1 111 111 های كشاورزی پخش شده از تلويزيون    برنامه

 101/1 111 111 مطالعه نشريا  ترويجی و فنی    
مراجعه مستقيم به محققين و موسسا  تحقيقا  

 كشاورزی  
111 100 000/1 

 190/1 111 110 وجين و ادارا  كشاورزی  مراجعه مستقيم به مر
مراجعه مستقيم به كارشناسان و مهندسين در بخش 

 خصوصی
101 101 110/1 

 010/1 111 101 استفاده از تجربه كشاورزان ديگر   
 019/1 111 110 استفاده از فضای مجازی

 های تحقيقماخذ: يافته
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يجای ماورد دهد، از نه كاناال ترونشان می 0چنان ه جدول 

های آموزشای ماديريت كلاسبررسی قرار گرفته، تنها سه كانال 

جهاد كشااورزی، مطالعاه نشاريا  ترويجای و فنای و مراجعاه 

-مستقيم به كارشناسان و مهندسين در بخش خصوصی توانساته

دار بر عملکرد محصول پسته داشاته باشاند  اند تم ير مثبت معنی

ط كشااورزان تام ير های كسب دانش كشاورزی توساساير روش

 داری بر عملکرد در هکتار محصول نداشته است  معنی

، توانايی و تمايل پانج تشاکّل در خصاوص 9در جدول      

ها با هام همکاری با دولت جهت انجام امور ترويج و انتقال يافته

 مقايسه شده است  

 

 های تحقيقاتیمورد مطالعه در ترويج و انتقال يافته های. مقايسه ميانگين متغيرهای معرف توانايی و تمايل تشکّل0جدول 

 نام ويژگی
شورای 

 اسلامی
 بسيج

تعاونی 

 توليد

هيأت امنای 

 مسجد

تشکّل مديريت چاه 

 كشاورزی

درصد معنی 

 Fداری آماره 

ميانگين تعداد كشاورزانی كه به دعو  تشکّل پاسخ مثبت 
 داده و در جلسه مصاحبه شركت نمودند

11/01 11/3 11/1 91/01 09/00 111/1 

كل باغ تحت مالکيت كشاورزان شركت كننده در هر 
 جلسه مصاحبه )هکتار(

11/10 10/91 91/99 11/13 11/11 111/1 

 19/1 01/1 11/0 01/1 19/1 11/1 سرانه  باغ كشاورزان پاسخ گفته به دعو  تشکّل )هکتار(
ميزان آشنايی اعضا  هيم  مديره تشکّل با ادارا  دولتی 

 (1تا  0مربو، به كشاورزی )
11/9 00/0 11/9 11/0 01/9 111/1 

تشکّل دارای مکان مناسب جهت تجمع كشاورزان می 
 باشد )درصد(

10 11 11 011 11 111/1 

 111/1 00 99 03 13 91 تشکّل دارای امکانا  سمعی بصری است )درصد(
تشکّل تمايل به مشاركت در طرح ترويج و انتقال يافته 

 قيقاتی دارد )درصد(های تح
11 11 011 011 31 93/1 

تعداد افراد معرفی شده توسط رييس تشکّل جهت انجام 
 امور ترويج و انتقال يافته های تحقيقاتی

31/1 10/1 30/1 11/0 11/0 111/1 

 19/1 30 10 13 11 10 حضور فعال رييس تشکّل در جلسا  مصاحبه )درصد(

 های تحقيقماخذ: يافته
 

دهااد، ميااانگين تعااداد نشااان ماای 9جاادول  نان ااهچ     

كشاورزانی كه به دعو  تشاکّل پاساخ مثبات داده و در جلساه 

هاای داری باين تشاکّلمصاحبه شركت نمودناد، تفااو  معنای

گانه دارد  به طوری كه هيم  امنای مسجد در رتبه نخسات، پنج

تشکّل مديريت چاه كشاورزی و شورای اسلامی رتبه دوم و بسيج 

تعاونی توليد در رتبه سوم قرار دارند  هيام  امناای مساجد در  و

اين زمينه بيشترين جذم مخاطب را داشاته اسات اماا در اينجاا 

باشد  زمان انجام مصاحبه مرباو، ذكر يک نکته حايز اهميت می

به تشکّل هيم  امنای مسجد، بعد از مراسم نماز جماعت ظهر و 

زگزاران بودند  ايان در حاالی كننده از نماعصر بود و افراد شركت

ها افارادی كننده در جلساا  سااير تشاکّلاست كه افراد شركت

بودند كه به منظور شركت در مصاحبه حضور پيدا كرده بودند  در 

اين خصوص شواری اسلامی و تشکّل ماديريت چااه كشااورزی 

، هم نين مجموع 9بيشترين جذم مخاطب را داشتند  در جدول 

کيت كشاورزان حضور يافته در جلساه و سارانه های تحت مالباغ

باغ نيز آمده است  چنان ه مشخص اسات، در خصاوص ايان دو 

داری بين پنج تشکّل وجود ندارد  باه عباار  متغير، تفاو  معنی

ديگر، تركيب كشاورزان حاضر شده در جلسا  پنج تشکّل تفاو  

 داری از نظر ميزان مالکيت باغ پسته ندارد   معنی

دهد كه متغير ميزان آشنايی اعضا  هيام  نشان می 9جدول 
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مديره تشکّل با ادارا  دولتای مرباو، باه كشااورزی باين پانج 

داری دارد  در ايان خصاوص، تشکّل مورد بررسی تفااو  معنای

اعضا  هيم  مديره تعاونی توليد و تشکّل مديريت چاه كشاورزی 

را داشاته،  بيشترين آشنايی با ادارا  دولتی مربو، به كشااورزی

شااورای اساالامی، رتبااه دوم و بساايج سااومين رتبااه را بااه خااود 

دهد  در خصوص متغيّر دارای مکان مناسب جهات اختصاص می

دار باين پانچ بيانگر تفااو  معنای 9تجمع كشاورزان نيز جدول 

تشکّل است  در اين خصوص تمام هيام  امناای مسااجد اعلاام 

ورزان را در اختياار اند كه مکان مناسب جهت تجمّاع كشااداشته

درصاد از  11باشاد  بايش از دارند  اين مکاان نياز مساجد مای

های شورای اسلامی و بسيج نيز از مکان مناسابی در ايان تشکّل

باشند  در اين زمينه، تعاونی توليد در رتباه خصوص برخوردار می

سوم قرار داشته و تشاکّل ماديريت چااه كشااورزی از موقعيات 

، تشکّل بسيج 9ند  بر اساس اطلاعا  جدول خوبی برخوردار نيست

باشاد  از نظر امکانا  سمعی بصری از جايگاه خوبی برخوردار می

-ها در اين زمينه ضاعي  مایاين در حالی است كه ساير تشکّل

هاای باشند  در اين زمينه تشکّل مديريت چاه كشاورزی و تعاونی

نای مساجد ترين بوده و شوراهای اسلامی و هيم  امتوليد ضعي 

 نيز نسبتاً ضعي  هستند  

دهد تقريباا هار پانج تشاکّل تمايال باه نشان می 9جدول 

های تحقيقاتی دارناد  باه مشاركت در طرح ترويج و انتقال يافته

-دهد كه در اين زمينه تفاو  معناینشان می Fطوری كه آماره 

داری بين پنج تشکّل وجود ندارد  تعداد افراد معرفی شده توساط 

هاای س تشاکّل جهات انجاام اماور تارويج و انتقاال يافتاهريي

تفاو   9باشند كه در جدول تحقيقاتی نيز از جمله متغيرهايی می

اناد  بالااتر باودن داری بين پنج تشکّل از خاود نشاان دادهمعنی

دهد كه رييس تشکّل دارای ارتباطاا  ميزان اين متغير نشان می

زی روساتا باوده و هاای مارتبط باا كشااوربيشتری با شخصيت

چه مشاخص ريسک لازم در جهت معرفی اين افراد را دارد  چنان

است، مسئولين شورای اسلامی در اين زمينه از اولويات نخسات 

برخوردار هستند  بسيج و تعاونی توليد از اولويت دوم برخوردارناد 

و هيم  امنای مساجد و تشکّل مديريت چاه كشاورزی با تفااو  

-نشان مای 9گيرند  ردي  آخر جدول م قرار میزياد در رتبه سو

های توليد، بسيج درصد از مسئولين تعاونی 31دهد كه نزديک به 

و تشکّل مديريت چاه كشاورزی در جلسه مصاحبه حضور داشاته 

و شخصاً مديريت دعو  كشاورزان و هدايت جلسه را بار عهاده 

ای دارند  اين در حالی است كه مسائولين شاوراها و هيام  امنا

 اند  مساجد تمايل كمتری در اين خصوص از خود نشان داده

عوامل مو ر بر متغير ميانگين تعاداد كشااورزانی  1در جدول 

كه به دعو  تشکّل پاسخ مثبت داده و در جلسه مصاحبه شركت 

 نمودند، آمده است 

دهاد، يکای از عوامال ماؤ ر بار نشان مای 1چنان ه جدول 

جلساا  مصااحبه، سان ريايس  تر كشاورزان درشركت گسترده

باشد  هر چه سان ريايس تشاکّل بالااتر كننده میتشکّل دعو 

ياباد  باشد، ميزان پذيرش دعو  توسط كشاورزان افازايش مای

هم نين افزايش سط  دانش كشاورزی اعضا  هيم  رييساه ياا 

مديره نيز باعث افزايش حضور كشاورزان در جلسه مصاحبه شده 

هايی كه دارای مکاان مناساب بارای کّلاست  علاوه بر اين، تش

تجمااع كشاااورزان بااوده و از امکانااا  ساامعی بصااری بهتااری 

برخوردار هستند، توان بالاتری برای جذم مخاطب از خود نشاان 

اند  در نهايت، هر چه روستا دارای جمعيت بالاتری بوده است داده

 تعداد كشاورزان حضور يافته در جلسه مصاحبه بيشتر شده است  

، ديدگاه كشاورزان در خصوص امکان اساتفاده از 1در جدول 

هاای های مورد مطالعه به منظاور تارويج و انتقاال يافتاهتشکّل

 تحقيقا  كشاورزی آمده است 
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  . رگرسيون تاثير عوامل موثر بر ميانگين تعداد كشاورزان حضور يافته در جلسه مصاحبه4جدول 

 نام متغير
ضريب تخمين 

 زده شده

ار مقد

 tآماره 

داری سطح معنی

 tآماره 

 110/1 -90/9 -11/00 مقدار  ابت
 111/1 10/1 00/1 سن رييس تشکّل )سال(

 110/1 11/0 13/0 (1تا  0سط  دانش كشاورزی اعضا  هيم  مديره )
 101/1 01/0 11/9 (1، خير  0)بله  دارای مکان مناسب جهت تجمع كشاورزان 

 111/1 31/0 01/0 (1، خير  0بله  )داشتن امکانا  سمعی بصری 
 111/1 11/9 110/1 جمعيت روستا 

2R  91/1  
2adj R  91/1  

F  10/01  

sigF  11/1  

 های تحقيقماخذ: يافته

 

ل ها در ترويج و انتقاهای مختلف در خصوص ميزان كارآيی تشکّل. مقايسه ديدگاه كشاورزان شركت كننده در جلسه مصاحبه تشّکل9جدول 

 های تحقيقات كشاورزیيافته

نام متغير )واحد تمام متغيرها 

 درصد(

ميانگين كل 

نمونه مورد 

 مطالعه

شورای 

 اسلامی
 بسيج

تعاونی 

 توليد

هيأت امنای 

 مسجد

تشکّل مديريت 

 چاه كشاورزی

درصد معنی 

 Fداری آماره 

های مردمی جهت ترويج و موافق تشکّل
 های تحقيقاتی كشاورزیانتقال يافته

11 11 11 13 19 11 911/1 

موافق شورای اسلامی جهت ترويج و انتقال 
 های تحقيقاتی كشاورزیيافته

91 13 90 01 91 90 111/1 

-موافق بسيج جهت ترويج و انتقال يافته

 های تحقيقاتی كشاورزی
00 1 03 9 09 3 111/1 

موافق تعاونی توليد جهت ترويج و انتقال 
 زیهای تحقيقاتی كشاوريافته

91 01 91 13 90 91 111/1 

موافق هيم  امنای مسجد جهت ترويج و 
 های تحقيقاتی كشاورزیانتقال يافته

09 1 01 1 01 1 111/1 

موافق تشکّل مديريت چاه كشاورزی جهت 
های تحقيقاتی ترويج و انتقال يافته

 كشاورزی
00 1 01 01 01 10 111/1 

 های تحقيقماخذ: يافته
 

درصااد از  11دهااد، باايش از نشااان ماای 1چنان ااه جاادول 

های مردم نهاد را جهت كشاورزان مورد مطالعه، استفاده از تشکّل

هاای تحقيقاا  كشااورزی مفياد ارزياابی ترويج و انتقال يافتاه

اند  در اين خصوص، بين كشاورزان حاضر شده در جلساا  نموده

ن داری وجود ندارد  هم نايپنج تشکّل مورد مطالعه تفاو  معنی

های كال كشااورزان ماورد ، مجموع ديدگاه1طبق نتايج جدول 

كدام از پنج تشکّل نتوانساته اسات دهد كه هيچمطالعه نشان می

گوياان را جلاب نماياد  باه عباار  درصد پاسخ 11نظر بيش از 

تواناد نمايناده كدام از اين پنج تشکّل به تنهايی نمایديگر، هيچ

ماور مرباو، باه تارويج و كل جمعيت مورد مطالعه جهت انجام ا
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هاای های تحقيقا  كشاورزی باشد  بررسای ديادگاهانتقال يافته

های مختل  نيز هر چناد حااكی كشاورزان حاضر شده در تشکّل

-باشد اما نشان میدار در اين زمينه میهای معنیاز وجود تفاو 

دهد كه حتی كشاورزان حاضر شده در جلسا  يک تشاکّل نياز 

تنهايی قادر به انجام اماور مرباو، باه تارويج و آن تشکّل را به 

دانناد  باا ايان وجاود، های تحقيقا  كشاورزی نمایانتقال يافته

های تعاونی توليد و شورای اسلامی از محبوبيات بيشاتری تشکّل

برخوردار بوده و تشکّل تشکّل مديريت چااه كشااورزی در رتباه 

نای مسجد در دوم قرار دارد  هم نين دو تشکّل بسيج و هيم  ام

هم ناين بياانگر ايان  1اند  نتايج جادول رتبه سوم جای گرفته

باشد كه كشاورزان حاضر شده در جلسا  هر تشاکّل در نکته می

دانند ولی به تنهايی برای مجموع آن تشکّل را در اولويت اول می

 دانند      های تحقيقا  كشاورزی كافی نمیترويج و انتقال يافته

ش و تم ير عوامل اقتصادی اجتماعی مو ر بار نق 1در جدول 

های مردم نهاد جهت ترويج و انتقال موافقت كشاورزان با تشکّل

 های تحقيقا  كشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است  يافته

 

 های مردم نهاد برای ترويج كشاورزی های اقتصادی، اجتماعی موافقان و مخالفان تشّکل. مقايسه ويژگی1جدول 

 tداری آماره سطح معنی موافق مخالف  م ويژگی نا

 110/1 31/11 00/11 سن پاسخگو )سال(
 100/1 11 91 شود )درصد(جهت سمذاشی مناسب باغ پسته با كارشناس مشور  می
 110/1 10 01 شود )درصد(جهت تغذيه مناسب باغ پسته با كارشناس مشور  می

 199/1 03 01 كند )درصد(های كشاورزی تلويزيون تماشا میجهت كسب اطلاعا  و دانش كشاورزی برنامه
 111/1 10 00 نمايد )درصد(جهت كسب اطلاعا  و دانش كشاورزی به كارشناسان بخش خصوصی مراجعه می

 100/1 11 11 نمايد )درصد(جهت كسب اطلاعا  و دانش كشاورزی از تجربه كشاورزان ديگر استفاده می

 قهای تحقيماخذ: يافته
 

دهد، افراد موافق با به كاارگيری نشان می 1چه جدول چنان

های تحقيقاتی، های مردم نهاد جهت ترويج و انتقال يافتهتشکّل

 1باشند  هم نين، تمام متغيرهای جادول دارای سن بالاتری می

-كه به نوعی در رابطه با مشور  و كسب دانش كشااورزی مای

هاای ماردم نهااد نشاان شکّلباشد، عدد بالاتری برای موافقان ت

دهند  به عبار  ديگر، كشاورزانی كه بيشتر اهال مشاور  و می

هاای اند، با تشاکّلكسب دانش و استفاده از تجربه ديگران بوده

 اند  مردم نهاد موافقت بيشتری از خود نشان داده

 

 گيری نتيجه

در اين پژوهش نقش پنج تشاکّل محلای، شاورای اسالامی 

تعاونی تولياد كشااورزی، هيام  امناای مساجد و روستا، بسيج، 

هاای ، در تارويج و انتقاال يافتاهتشکّل مديريت چاه كشااورزی

های اناار و رفسانجان كاری شهرستانتحقيقاتی در مناطق پسته

در استان كرمان مورد بررسی قارار گرفات  بارای ايان منظاور، 

بين تمايل و توانايی اين پنج تشکّل در بازی كردن نقش ميانجی 

دولت و كشاورزان به منظور انتقاال داناش كشااورزی از مراكاز 

كاران و انتقال اطلاعا  و انتظارا  كشااورزان توليد علم به پسته

به دولت، مورد سنجش قرار گرفت  هم نين ديادگاه كشااورزان 

شركت كننده در جلسا  مصاحبه شکل گرفته در هر يک از اين 

هاا ماورد د ايان تشاکّلپنج تشکّل، در خصوص نقش و اساتعدا

 بررسی قرار گرفت  

های ترويجی دريافت دانش كشااورزی توساط بررسی كانال

درصااد از كشاااورزان از تجربااه  11كاران نشااان داد كااه پسااته

داری كنند و در اين زمينه تفاو  معنایهمکاران خود استفاده می

كنندگان در جلسا  پنج تشکّل وجود ندارد  به عبار  بين شركت

گر، استفاده از تجربه كشاورزان ديگر هناوز باه عناوان منباع دي

هاای باشاد  سااير كاناالاصلی دانش كشاورزی در منطقاه مای
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هاای كلااسترويجی دريافت دانش به ترتيب اهميت عبارتند از، 

آموزشی مديريت جهاد كشاورزی، مراجعه مستقيم به كارشناسان 

ی پخاش های كشااورزو مهندسين در بخش خصوصای، برناماه

شده از تلويزيون، مراجعه مستقيم به مروجين و ادارا  كشاورزی، 

، اساتفاده از فضاای های كشاورزی پخاش شاده از رادياوبرنامه

مطالعه نشريا  ترويجی و فنی و مراجعه ها، مجازی و پيام رسان

مستقيم به محققين و موسسا  تحقيقا  كشاورزی  باه عباار  

ی و اسااتفاده از نظاارا  هااای ترويجااديگاار، شااركت در كلاااس

مهندسين بخش خصوصی به عنوان دو منبع اصلی، بعد از تجربه 

 باشند  كشاورزان ديگر، مطرح می

های ترويجی مختل  نشان داد بررسی تم ير استفاده از كانال

هاای كلااسساه كاناال كه از بين نه منبع مورد بررسای، تنهاا 

ترويجای و آموزشی مديريت جهاد كشااورزی، مطالعاه نشاريا  

فنّی و مراجعه مساتقيم باه كارشناساان و مهندساين در بخاش 

دار بار عملکارد محصاول اند تم ير مثبت معنیخصوصی توانسته

های كسب دانش كشاورزی توسط پسته داشته باشند  ساير روش

داری بر عملکرد در هکتار محصول نداشاته كشاورزان تم ير معنی

ترويجای كاه كشااورز  هایچه مشخص است، كانالاست  چنان

هاا زماان گذاشاته و ياا حاضر شده است تا برای اساتفاده از آن

هاای ترويجای اند  در مقابل كاناالهزينه كند، تم ير مثبت داشته

هم ون راديو و تلويزيون و فضای مجازی كه رايگان بوده است، 

داری بار افازايش عملکارد محصاول نداشاته اسات  تم ير معنی

رويجی مراجعه مستقيم به ماروّجين و ادارا  هم نين دو كانال ت

داری بر عملکارد ترويج و محققين و مراكز تحقيقاتی تم ير معنی

باشاد  نخسات ايان كاه نداشته است  اين مسمله به دو علّت می

باشاد  هم ناين معمولااً استفاده از اين دو كانال نيز رايگان مای

كه باا مشاکل  كنندكشاورزانی بيشتر به اين دو منبع مراجعه می

نمايناد و وجاود خاصّی روبرو بوده و جهت رفاع آن مراجعاه مای

گردد  به طور كلای ها میمشکل اغلب باعث كاهش عملکرد آن

هاايی كاه در توان گفت كه وجود مراكز ترويج و انتقال يافتهمی

توانناد بهتار از نمايناد مایازای دريافت هزينه، ارايه خدمت مای

گيری   رايگان تم يرگذار باشند  اين نتيجهمراكز ارايه كنند خدما

( و رزاقای و اسادی 0939با نتايج مطالعا  صديقی و بيگلريان )

دهاد كاه ( همخوانی دارد  نتايج اين دو مطالعه نشان مای0911)

سازی تارويج ماورد اساتقبال كشااورزان قارار خواهاد خصوصی

 گرفت  

كشااورزان نتايج هم نين نشان داد كه از نظر معيار استقبال 

ها و تعداد افراد حاضار شاده در ايان جلساا ، از جلسا  تشکّل

از برتاری تشکّل مديريت چاه كشاورزی شورای اسلامی روستا و 

بررسای عوامال اقتصاادی اجتمااعی باشند  بالاتری برخوردار می

مؤ ر استقبال كشاورزان از جلسا ، نشان داد كاه هار چاه سان 

پذيرش دعو  توسط كشااورزان  رييس تشکّل بالاتر باشد، ميزان

تر در يابد  به عبار  ديگر، قدر  نفوذ كلام افراد مسنافزايش می

مسااند رياساات تشااکّل باعااث افاازايش مقبولياات آن در بااين 

گردد  هم نين افازايش ساط  داناش كشااورزی كشاورزان می

اعضا  هيم  رييسه يا مديره نيز باعث افزايش حضور كشااورزان 

ده است  بدين مفهاوم كاه وجاود افاراد باا در جلسه مصاحبه ش

گياری تشاکّل، ظرفيت علمی و تجربی بالااتر در مساند تصاميم

شود تا كشاورزان اعتماد بيشتری به آن تشاکّل داشاته باعث می

هايی كه دارای مکان مناسب برای تجمع باشند  هم نين، تشکّل

كشاورزان بوده و از امکاناا  سامعی بصاری بهتاری برخاوردار 

اناد  د، توان بالاتری برای جذم مخاطب از خود نشاان دادههستن

به عبار  ديگر، داشتن امکانا  مناساب نياز از دو جنباه باعاث 

شااود  نخساات اينکااه پااذيرش تشااکّل توسااط كشاااورزان ماای

كنناد  كشاورزان در حضاور خاود از ايان امکاناا  اساتفاده مای

و تواناايی هم نين، كشاورزان با ديدن امکانا  تشکّل، به اقتدار 

هااای كننااد  اياان نتااايج بااا يافتااهتشااکّل بيشااتر اعتماااد ماای

-(  سازگار است كه نشان مای0911گوغری و همکاران )كريمی

دهد پيوندهای تباادل اطلاعاا  و همکااری در باين كنشاگران 

نهادی وضعيت نسبتاً مطلوبی دارند اما در پيوندهای هماهنگی و 
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شاود و ميازان ده نمیهای نهادی متراكمی مشاهشراكت، شبکه

بررسی  باشد  انسجام اجتماعی بر اساس اين دو پيوند ضعي  می

های ماردم ميزان كارآيی تشکّلديدگاه پسته كاران در خصوص 

های تحقيقا  كشااورزی نشاان داد نهاد در ترويج و انتقال يافته

درصد كشاورزان با اين موضوع موافقناد  در ايان  11كه بيش از 

تار و اهال مشاور  بيشاتر، تر، با تجرباهزان مسنزمينه، كشاور

تمايل بيشتری از خود نشان دادناد  باه عباار  ديگار، هار چاه 

فرهنااگ مشااور  و گفتگااو گسااترش يابااد، امکااان اسااتفاده از 

هاای ها در انجام امور مرباو، باه تارويج و انتقاال يافتاهتشکّل

 هاایياباد  ايان نتاايج باا يافتاهتحقيقا  كشاورزی افزايش می

(، سازگار است كه كارشناسان با سابقه 0939صديقی و بگلريان )

و تجربه بيشتر، تمايل بيشتری به ايجاد ترويج خصوصی از خاود 

نتايج، هم نين، مشخص نمود كه هايچ ياک از دهند  نشان می

پنج تشکّل مورد بررسی از محبوبيات لاازم برخاوردار نيسات تاا 

ان و دولت را بازی كند  بتواند به تنهايی نقش واسط بين كشاورز

با اين وجود، تعاونی توليد، شورای اسلامی و تشکّل مديريت چااه 

كشاورزی از محبوبيت بالاتری برخاوردار هساتند  بناابراين نيااز 

ها تشکيل شاود  در است تا تركيبی رسمی و يا غير رسمی از آن

هاا اساتفاده اين خصوص سعی شود از نقا، قاو  تماام تشاکّل

 گردد 
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Abstract 

For sustainable development plan, we need to consider the role of local community and 

participation of local people in decision making. In this study, possibility of using five local non-

governmental organizations, village councils, Basij (one of the five forces of the Islamic 

revolutionary guard corps in Iran’s villages), agricultural production cooperative, mosque board of 

trustees and the organization of agricultural well management, as intermediate organizations for 

agricultural extension was investigated in Kerman province. The data used, were prepared from the 

managers of the surveyed organizations as well as 1099 farmers participating in the meetings of 

these organizations through two types of questionnaires of organization and farmer. Variance 

analysis and regression model was used for measuring the effects of socio economic factors on 

NGOs efficiency. The results showed that 74% of farmers, in addition to other resources, use the 

experience of other farmers. Participating in training classes, studying extentional and technical 

journals and referring directly to experts have a significant positive effect on pistachio crop yield. 

The results also showed that more than 90% of the surveyed farmers considered the use of non-

governmental organizations to promote and transfer the findings of agricultural research useful. In 

terms of farmers' acceptance of the meetings of the organizations and the number of people present 

in these meetings, village council and the organization of agricultural well management have a 

higher advantage. But, none of these five NGOs, solely, can be considered as an intermediate 

organization for agricultural extension. So, a formal or informal combination of these NGOs should 

be constructed. 
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