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 مقدمه

ريـزان كـشور موجـب        هاي اساسي برنامه    عنوان يكي از دغدغه   به امنيت غذايي به   توجه  
هاي افزايش توليد محـصوالت اساسـي        تهيه و اجراي طرح    ،۱۳۶۸ده است تا از سال      ش

ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در دستور كار دولت            هاي پنج   در برنامه 
 وزارت جهـاد كـشاورزي      ،۱۳۸۰رو، در سـال     ناز اي . جمهوري اسالمي ايران قرار گيرد    

 را تهيه و تـصويب کـرده اسـت          »طرح افزايش عملكرد و توليد گندم آبي و ديم كشور         «
هدف کالن طرح، افزايش مقدار توليد گنـدم در         ).  الف ۱۳۸۳وزارت جهاد كشاورزي،    (

ـ  دسـتيابي موازات بهبود كيفيت آن و همچنـين پايـدار كـردن توليـد بـراي                 كشور، به  ه  ب
). ب۱۳۸۳جهادكشاورزي،  وزارت(دات گندم خوراكي است وار نياز به رفع و خودكفايي

  زراعـي  تـن در سـال  ۱۰توان به افزايش توليد گندم آبـي و ديـم از    اين طرح ميرااز آث 
ــه ۱۳۷۹ -۸۰ ــال۴/۱۳ ب ــن در س ــي ت ــي ۵/۱۴ و ۱۳۸۱ -۸۲  زراع ــن در ســال زراع   ت
 كـه جـوهرة اصـلي       از آنجـا  ). ۱۳۸۴،  وزارت جهـاد كـشاورزي     (كرد اشاره   ۱۳۸۴ -۸۵

 تجديــد نظــر در نــوع نگــرش بــه موضــوع و چگــونگي »طــرح ملــي گنــدم«موفقيــت 
 خـاك و سـاير   ،هاي نيروي انـساني، آب  هاي موجود كشور در زمينه تواني از بردار  بهره

 منظور ارائه خدمات بـه کـشاورزان        به »مجري طرح گندم  «،  قلمداد شده امكانات موجود   
 اي خــدمات مــشاوره(مــديريت مــزارع گنــدم ماننــد هــايي  ، پــروژهرح طــ پوشــشزيـر 
بنـدها و     ، آزمون خاك و تغذيه كودي مزارع گنـدم، تهيـه و توزيـع دنبالـه               )ن گندم ناظرا

 نظام و اجراي    ،ادوات الگويي، تسطيح ليزري مزارع گندم، استفاده از كودهاي بيولوژيك         
وزارت جهـاد   ( اجرا گذاشته است      و به  را طراحي  اي نواري در مزارع گندم      آبياري قطره 
قطـع واردات   ياد شـده،    گرفته در طرح     حاصل اقدامات صورت  . ) الف ۱۳۸۳كشاورزي،  

 .  به كشور پس از حدود نيم قرن است گندممحصول اساسي
 ارائـه   ، گنـدم  ي ماننـد  يکي از شروط پيشرفت کشاورزي و افزايش کيفيت محصوالت        

 .هاي پيشرفته کشاورزي است   فناوريراي پذيرش   هاي نوين ب  مهارت اطالعات، دانش و  
 آنها شناخته شـده     از سوي  فناوري پذيرش   فرآيندان عامل کليدي در     بردار  بهرهمشارکت  

با توجه به اين موضـوع کـه   ). Groot and Engel, 1998; Radhakrishna, 2002(است 
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، بـه   مـدت ايـن محـصول در بلند     موفقيت طرح گندم و اسـتمرار خودکفـايي در توليـد            
کاران خارج از طـرح بـراي       طرح بستگي دارد، تشويق گندم    اين  کاران در   مشارکت گندم 

 .سزايي برخوردار استمشارکت از اهميت به
 و  ،هـا هاي مشارکتي، حضور مردم در مراحل اجرايي طرح       براي به ثمر رساندن طرح    

 ضـروري   )با توجه به شـرايط اقتـصادي      (ها  در صورت امکان، پرداخت بخشي از هزينه      
هاي توسعه روستايي نشان داده است، مطالعات در مورد مشارکت مردمي در طرح. است

هاي اجرايي بدون حضور مردم صورت گيـرد، آنهـا مـسئوليت حفـظ و               چنانچه فعاليت 
 تالشـي در جهـت رفـع عيـب آن      از ايـن رو،   گيرند و   ها را بر عهده نمي    نگهداري طرح 

مروزه تالش کارگزاران توسعه بر ايـن اسـت کـه           ا). ۱۳۸۲شاعري و سعدي،    (کنند  نمي
ها افزايش   تا موفقيت پروژه   كنندتري فراهم   مشارکت کشاورزان را به شکل رسمي     زمينة  
 شـرح   بـدين داليل اصلي ضرورت افزايش مشارکت مردمي در بخش کـشاورزي           . يابد

 ):۱۳۸۳زاده،  بيگي و شريف فمي، عليشعبانعلي (است 
کـه تعـداد محـدودي از       منـاطقي   کـشاورزي در    افزايش سطح پوشش خـدمات       

 ؛ين نوع خدمات دسترسي دارنددکشاورزان ب
 ؛ روستاييمناطق تغيير در در برابرکمک به شکستن مقاومت دروني و ذاتي  
و عدم اتکاي صرف بـه      كشاورزان   نيازهاي اساسي    ها بر  پروژه تمركزاطمينان از    

 ؛هاي کارکنان خارجيايده
هـا صـرفًا بـه تـأمين منـابع کـشاورزي برتـر و پيـشرو                 ژهاطمينان از اينکـه پـرو      

 توجه دارند؛ وپا نيز  خردهكشاورزانپردازند بلکه به نيازهاي  نمي
 .هاي پروژه کشاورزان در فعاليتياهنظربه  توجهي مبتني بر بياعتمادي  بيرفع 
تم ها در توسعه روستايي در نهايت به مردم محلي خـ          ها و راه   همة بحث  ،طور کلي به
هـاي  کننـدة آنـان در طـرح        بدون مشارکت مردمي و نقش تعيـين       ،به بيان ديگر  . شودمي

،  بنـابراين  .بست خواهد رسيد   به بن  ،گيرد يا در نهايت   توسعه، يا توسعه عمًال انجام نمي     
هاي توسعه روسـتايي را در حـضور يـا           ارزيابي کاميابي يا عدم کاميابي طرح      بايد مالك 

 . ها جستجو کردعدم حضور مردم در طرح



 اييسعيد فعلي، غالمرضا پزشكي راد، محمد چيذري، مسيب بق ۱۲۶
 

سون سوان. ها به عوامل مختلفي بستگي دارد     ها و پروژه  مشارکت کشاورزان در طرح   

دانـد کـه    هاي محيطـي مـي    ها را شامل ويژگي   عوامل مرتبط با پذيرش نوآوري    ) ۱۳۷۰(

از طرف ديگر، وضعيت اقتصادي کشاورزان      . هستندکشاورزان در آن مشغول به فعاليت       

ــوآوري تأثيرگــذارينيــز عــامل ــه در پــذيرش ن  آيــد شــمار مــيهــا و مــشارکت آنهــا ب

؛ نــصرآبادي، ۱۳۸۰؛ محمــدي ســليماني، ۱۳۸۴؛ كالنتــري، ۱۳۸۴زاهــدي مازنــدراني، (

؛ نـصرآبادي،  ۱۳۸۴؛ شريعتي و ديگران، ۱۳۸۰ي، لجال(محققان ). Bagdi, 2005؛ ۱۳۸۰

 ، اقتــصاديانــد کــه عــالوه بــر متغيرهــاينــشان داده) Erbaugh et al., 2001؛ ۱۳۸۰

هـا تأثيرگـذار    اي کشاورزان نيز در مشارکت آنهـا در طـرح         هاي شخصي و حرفه    ويژگي

 مـشارکت   دراز طرف ديگر، در تحقيقات مشابه، به منظور بررسي عوامـل مـؤثر              . است

ها، رابطه بين متغير وابسته مشارکت با متغيرهاي مـستقل اسـتفاده از             کشاورزان در طرح  

ـ ( توصيف شـده اسـت       دار  معني و   وسايل ارتباط جمعي مثبت     ؛ شـريعتي   ۱۳۸۰،  يجالل

). Groot and Engel, 1998; World Bank, 1996؛ ۱۳۸۰؛ نصرآبادي، ۱۳۸۴و ديگران، 

 ي بـين متغيرهـاي     دار  معنـي رابطه  به  در تحقيق خود    ) ibid( گروت و انجل     با اين همه،  

ط جمعي، دانش فني و آگاهي      عالوه بر متغير استفاده از وسايل ارتبا      . اند  نرسيده ياد شده 

 اسـت   شـناخته شـده   هـا    ها نيز عاملي مـؤثر در مـشارکت کـشاورزان در طـرح            از طرح 

). Erbaugh et al., 2001, Tucker and Napier, 2002؛ ۱۳۸۴شـريعتي و ديگـران،   (

پنـاه و     ديـن  (استها دخيل   مشارکت آنها در طرح   در  ، مشارکت اجتماعي افراد     همچنين

 ).Bagdi, 2005؛ ۱۳۸۴ديگران، 

 هکتار سطح زير کشت گندم آبي، جايگاه سيزدهم کـشور را            ۵۲۵۰۰ با   ،استان تهران 

 بعد  ، کيلوگرم در هکتار   ۴۹۱۱ با توليد    ،، اما از نظر ميزان عملکرد     به خود اختصاص داده   

)  درصد ۰۴/۱۹( هزار هکتار    ۱۰اکنون   هم. استجايگاه دوم کشور    در  از استان کرمانشاه    

وزارت جهـاد    (اسـت  پوشش طـرح گنـدم       زير کشت گندم آبي استان زير     هاي  از زمين 

هاي استان تهران در توليد گنـدم آبـي   ها و قابليت  ظرفيتبا توجه به  ). ۱۳۸۴كشاورزي،  

و    و مديريتي، اجتماعي، اقتـصادي        ريزي  هاي برنامه و با در نظر گرفتن وجود محدوديت      
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، ) الـف  ۱۳۸۳وزارت جهـاد كـشاورزي،      (فني و اجرايي در توليد گندم و اصـالح آنهـا            

کـار  کـاران آبـي     مشارکت گندم  درتحقيق حاضر با هدف شناخت و بررسي عوامل مؤثر          

مهـم ايـن تحقيـق،      و  از اهداف اختصاصي    . استان تهران در طرح گندم انجام شده است       

اسـت  کاران خارج از طرح براي مشارکت در طرح گندم گندم بررسي موانع و مشکالت  

 ، نتايج اين تحقيق در تدوين و گـزينش راهبردهـاي مناسـب اجرايـي              رود كه   مي اميد   و

 .مورد استفاده نهادهاي اجرايي بخش کشاورزي قرار گيرد

 هامواد و روش

. پـردازد  به توصيف جامعه آماري مـي      و شده است،    نجام روش پيمايشي ا   بهاين تحقيق   
هــاي ويژگــيو ده شــده اي اســتفا مقايــسه-ي از روش عّلــ، در ايــن تحقيــق،همچنــين

ـ کاران خارج از طرح، مقايسه       پوشش طرح گندم با گندم     زيرکاران   گندم . ده اسـت  گردي
 پوشـش طـرح گنـدم اسـتان تهـران      زيرکاران گندم جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه    

 ). =۸۳۱N (اند  اقدام كرده  به کشت گندم آبي      ، نسبت ۱۳۸۴-۸۵است که در سال زراعي      
 اسـت و    كـار رفتـه     بـه اي  گيري تصادفي طبقه   روش نمونه  ،در اين تحقيق  افزون بر اين،    

طبقـات جامعـه آمـاري تحقيـق حاضـر را           ) شش شهرستان (هاي استان تهران    شهرستان
 ۱۳۵اسـتفاده و حجـم نمونـه        براي تعيين حجم نمونه از آماره کوکران      . دهندتشکيل مي 

، اين نمونه بين آنهـا تقـسيم         به نسبت بزرگي هر طبقه     ،سپس). =۱۳۵n(نفر برآورد شد    
 در  ،هـاي زمـاني    و محـدوديت   )۱( شد و با توجه به عدم همکاري برخـي از کـشاورزان           

آوري و تجزيه و تحليل شد کـه بـه تفکيـک شهرسـتان در                پرسشنامه جمع  ۱۰۲ ،نهايت
کار کاران آبي  نفر از گندم   ۱۰۰،هامنظور مقايسه ميانگين   به ،همچنين.  آمده است  ۱جدول  
 .عنوان گروه گواه انتخاب شدند از طرح نيز بهخارج

  ايـن  .اسـتفاده شـد    پرسـشنامه     از ها و اطالعـات،    براي گردآوري داده   تحقيقدر اين   
آوري اطالعـات در مـورد      بخـش اول بـراي جمـع       و   پرسشنامه به هشت قسمت تقسيم    

آوري  جمـع  بـه منظـور   هـا نيـز      ساير بخش  واي کشاورزان   هاي شخصي و حرفه   ويژگي
 .العات مربوط به ساير اهداف اختصاصي تنظيم شده بوداط
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پرسشنامه پس از تهيه، به منظور تعيين روايي ظاهري و محتوايي، بـين چنـد تـن از                  
ن فن ازجمله اساتيد ترويج و آموزش کشاورزي و کارشناسـان مجـري طـرح               متخصصا

 در.  آنهـا، تـصحيحات الزم صـورت گرفـت    ياه و برحـسب پيـشنهاد   شد گندم، توزيع 
پس . شد خارج از جامعه آماري توزيع       ، پرسشنامه جهت تعيين ضريب اعتبار     ۳۰نهايت  
افـزار   ها وارد کامپيوتر شد و با استفاده از نـرم         ، داده ياد شده هاي  آوري پرسشنامه  از جمع 
SPSS        هـاي اصـلي پرسـشنامه بـين         و روش آلفاي کرونباخ، ضريب پايايي براي مقياس

 .دست آمد به۸۷/۰ تا ۷۹/۰
 

  پوشش طرح گندم استان تهران به تفکيک شهرستانزيرکاران  توزيع گندم-۱جدول 

 حجم نمونه حجم جامعه نام شهرستان
 هاي پرسشنامه

 تکميل شده
 ۳۰ ۳۲ ۱۹۴ کرج
 ۲۵ ۳۱ ۱۹۳ ري

 ۱۹ ۲۹ ۱۸۰ ورامين
 ۱۳ ۲۱ ۱۲۴ شهريار

 ۹ ۱۳ ۸۴ ساوجبالغ
 ۶ ۹ ۵۳ پاکدشت
 ۱۰۲ ۱۳۵ ۸۳۱ جمع

 هاي تحقيق يافته: منبع
 

 نتايج و بحث

 کاران اي گندمهاي شخصي و حرفهويژگي
 سـال و    ۶۱/۴۵ ، پوشـش طـرح گنـدم      زيرکاران  ميانگين سن گندم  بر اساس اين تحقيق     

 در حـالي کـه   ،قـرار داشـتند  )  درصـد ۳/۳۴ ( سـاله ۴۸ تا  ۳۳اکثريت آنها در گروه سني      
همچنـين  .  سـال بـود    ۶۵/۲۱ سـال بـا انحـراف معيـار          ۴۳/۵۲ ،ميانگين سني گروه گواه   

کاران خـارج از     پوشش طرح گندم و گندم     زيرکاران  ميانگين سابقه کشت گندم در گندم     
 سـال بـا انحـراف       ۰۴/۳۱ سـال و     ۵۵/۱۶ سال با انحراف معيـار       ۴۵/۲۴ به ترتيب    ،طرح

کاران خارج از طرح از      پوشش طرح گندم و گندم     زيرکاران  گندم.  سال بود  ۱۲/۱۵معيار  
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ياد  پوشش طرح    زيرکاران  گندم. صيالت در حد راهنمايي و ابتدايي بودند      نظر سطح تح  
طـور   بـه   و  هکتار زمين براي کشت گندم در اختيار داشتند        ۷۷/۱۵ ،طور ميانگين  به شده،

کـاران خـارج از      تن گندم در هکتار برداشت کرده بودند، در حالي که گندم           ۱/۷متوسط  
 در اختيـار    ايـن محـصول    زراعي براي کـشت       هکتار زمين  ۸۲/۶ ،طور ميانگين  به ،طرح

 ). ۲جدول ( تن گندم در هکتار برداشت کرده بودند ۶/۳طور متوسط داشتند و به
 

 کاراناي گندمهاي شخصي و حرفه توصيف ويژگي-۲جدول 
  پوشش طرحزيرکاران گندم

)۱۰۲n=( 
 کاران خارج از طرحگندم

)۸۹n=( متغير 
 انحراف معيار نميانگي انحراف معيار ميانگين

 ۶۵/۲۱ ۴۳/۵۲ ۰۶/۱۵ ۶۱/۴۵ )سال(سن 
 ۸۲/۵ ۹/۳ ۸۱/۳ ۰۵/۸ )سال(تحصيالت 

 ۱۲/۱۵ ۰۴/۳۱ ۵۵/۱۶ ۴۵/۲۴ )سال(سابقه کشت گندم 
 ۵۴/۱۰ ۸۲/۶ ۴۵/۱۱ ۷۷/۱۵ )هکتار(گندم آبي  سطح زيرکشت
 ۹۸۵۰۰۰ ۲۷۸۵۰۰۰ ۵۵۰۶۳۰ ۵۴۸۰۰۰۰ )ريال(درآمد ماهيانه 

 ۶/۴ ۹۶/۱۳ ۳۳/۵ ۳۸/۱۱ )يلومترک(فاصله تا مرکز خدمات 
 ۸۵/۰ ۶/۳ ۲۹/۱ ۱/۷ )تن در هکتار(عملکرد 

 هاي تحقيقيافته: منبع 

گيري در مورد پذيرش يـا      هاي مختلف، تصميم  از آنجا که الزمه مشارکت در فعاليت      
 بـراي  اولـين مرحلـه      ،گفت براساس الگوي پذيرش، آگاهي     توانعدم پذيرش است، مي   

  هفت ،کنندگان از طرح گندم   بردن به چگونگي آگاهي مشارکت     براي پي . مشارکت است 
هـاي آگـاهي کـشاورزان بـه         روش ترين   نشان داد كه مهم    نتايج تحقيق . گزينه مطرح شد  

 .هاي مروجان، ناظرين گندم و ساير کشاورزان است مراکز خدمات، توصيهشاملترتيب 

کـاران    رح و گنـدم   کاران زير پوشش ط   اي گندم هاي شخصي و حرفه   مقايسه ويژگي 
 خارج از طرح

 که بين ميانگين سن و مشارکت کشاورزان در طرح در هـر             دهد  مي نشان   tنتايج آزمون   
 سـن   کـه   طـوري بـه . ي وجـود دارد   دار  معني اختالف   ۰۵/۰دو گروه کشاورزان در سطح      
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ايربـاف و   . کاران خارج از طرح کمتـر اسـت        پوشش طرح گندم از گندم     زيرکاران  گندم
در تحقيقـات خـود،   ) Buakleebai, 1999(و باکلبي ) Erbaugh et al., 2001(همکاران 

بـاجي  . انـد کننده مشارکت کشاورزان، معرفي کرده      عوامل تعيين  ترين  مهمسن را يکي از     
)Bagdi, 2005( ــدالملکي ــن)۱۳۸۲(، عب ــاران   ، دي ــاه و همک ــريعتي و ) ۱۳۸۴(پن و ش

 امـا  قـرار دادنـد،      ايشفوق را مورد آزم   نيز در تحقيقات خود، فرضيه      ) ۱۳۸۴(همکاران  
از طرف ديگر، بين ميانگين سابقه کشت گندم در هر          . دست نياوردند ي به دار  معني رابطه

 کـه کـشاورزان بـا       ؛ به ايـن ترتيـب     ي وجود دارد  دار  معني اختالف   ،دو گروه کشاورزان  
 .اندسابقه کشاورزي کمتر، مشارکت بيشتري در طرح گندم داشته

هـاي سـواد کـشاورزان در هـر دو گـروه کـشاورزان اخـتالف         ميانگين بينهمچنين  
 کشاورزاني کـه سـطح تحـصيالت بيـشتري دارنـد،            که  طوريبه،  دست آمد ي به دار  معني

، شـريعتي و همکـاران      )ibid(تحقيقـات بـاکلبي     . انـد مشارکت بيشتري در طرح داشـته     
 .ندكن مي تحقيق را تأييد  ايننيز نتايج) ۱۳۸۲( و عبدالملکي) ۱۳۸۴(

بـه  امـل تأثيرگـذار در مـشارکت        و ع يكـي از  عالوه بر اين، دانش فني کشاورزان نيز        
 دانش و اطالعات فنـي بيـشتري نـسبت بـه             از  کشاورزاني که  که  طوري به رود،  شمار مي 

محققـان ديگـر    . انـد ، مشارکت بيشتري نيز در طرح داشته      اند  برخوردار بوده کشت گندم   
نيـز در تحقيقـات   ) Erbaugh et al., 2001؛ ۱۳۸۲ عمـاني،  ؛۱۳۸۴دين پناه و ديگران، (

ميانگين بين  همچنين  . اند دست آورده به ي بين اين دو متغير    دار  معنيرابطه مثبت و     خود
ي دار  معني اختالف   ۰۱/۰کار در سطح    نگرش نسبت به طرح گندم در هر دو گروه گندم         

 بـه  نـسبت  بهتـري   نگرش ، گندم  پوشش طرح  زيرکاران   گندم که  اي    گونه   به ،وجود دارد 

در مطالعات خود، تأثير    ) ۱۳۸۰( نصرآبادي و )۱۳۸۴( همکاران و پناه دين .اندداشته طرح
 .اند مشارکت، تأييد کردهرا برها نگرش نسبت به طرح
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 کاراناي در دو گروه گندمهاي شخصي و حرفه مقايسه ويژگي-۳جدول 

پوشش  زيرکاران گندم
 )=۱۰۲n(طرح 

کاران خارج گندم
 متغير )=۸۹n(از طرح 

 ميانگين فراواني ميانگين فراواني
t 

سطح 

معني 

 داري
 ۰۰۴/۰ -۰۰۰/۳* ۴۳/۵۲ ۸۹ ۶۱/۴۵ ۱۰۲ سن

 ۰۰۰/۰ ۴۸/۴** ۹/۳ ۸۹ ۰۵/۸ ۱۰۲ تحصيالت
 ۰۲۳/۰ -۳۶۱/۲* ۰۴/۳۱ ۸۹ ۴۵/۲۴ ۱۰۲ سابقه کشت گندم

 ۲۱/۰ -۰۱/۳ ۹۶/۱۳ ۸۹ ۳۸/۱۱ ۱۰۲ فاصله مزرعه تا مرکز خدمات
 ۰۰۰/۰ ۵۲/۱۴** ۷۲/۳۰ ۸۹ ۴۱/۳۵ ۱۰۲ دانش فني

 ۰۰۰/۰ ۷۱/۲** ۹۲/۲ ۸۹ ۳۳/۴ ۱۰۲ نگرش نسبت به طرح گندم

 *: p < ۰۵/۰  **: p < ۰۱/۰ هاي تحقيقيافته: منبع   

  کــارانگنــدم و طــرح پوشــش کــاران زيــرگنــدم اقتــصادي هــايويژگــي مقايــسه

 طرح از خارج
 پوشش طـرح و     زيرهاي اقتصادي کشاورزان    که بين ويژگي   دهد  مي نشان   tنتايج آزمون   

 زيـر کـاران   گنـدم کـه  طوري به،ي وجود دارد دار  معنيکشاورزان خارج از طرح اختالف      

کـاران خـارج از طـرح       تري نسبت به گنـدم     عوامل اقتصادي قوي   ازپوشش طرح گندم    

 سطح زير کشت،     به توان  در اين زمينه مي    عوامل اقتصادي    ترين  مهم  از .برخوردار هستند 

نتـايج تحقيقـات بـاجي      . اشـاره كـرد   سطح مکانيزاسيون، ميزان توليـد و ميـزان درآمـد           

)Bagdi, 2005( ايربــاف و همکــاران ،)Erbaugh et al., 2001( زاهــدي مازنــدراني ،

 . دارندمطابقت ها يافته اين نيز با) ۱۳۸۴(و کالنتري ) ۱۳۸۲(، عماني )۱۳۸۴(
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 کارانهاي اقتصادي در دو گروه گندم مقايسه ويژگي-۴جدول 

پوشش  زيرکاران گندم

 )=۱۰۲n(طرح 

کاران خارج از گندم

 متغير )=۸۹n(طرح 

 ميانگين فراواني ميانگين فراواني
t 

سطح 

معني 

 داري

 ۰۰۰/۰ * ۱۹۸/۷ ۸۲/۶ ۸۹ ۷۷/۱۵ ۱۰۲ سطح زير کشت
 ۰۰۰/۰ ۱۰/۸** ۷۵/۷۰ ۸۹ ۸۶/۹۰ ۱۰۲ سطح مکانيزاسيون

 ۰۰۴/۰ * -۰۰/۳ ۲۷۸۵۰۰۰ ۸۹ ۵۴۸۰۰۰۰ ۱۰۲ ماهيانهدرآمد 
-۷۲۲/۱۰ ۶/۳ ۸۹ ۱/۷ ۱۰۲ ميزان توليد گندم * ۰۰۰/۰ 

 *: p < ۰۵/۰  **: p < ۰۱/۰ هاي تحقيقيافته: منبع   
 

  کــارانگنــدم و طــرح پوشــش زيــر کــارانگنــدم اجتمــاعي هــايويژگــي مقايــسه

 طرح از خارج
هـاي منزلـت اجتمـاعي، ميـزان اسـتفاده از           ين که بين ميـانگ    دهد  مي نشان   tنتايج آزمون   

هاي ترويجي در هـر دو گـروه        وسايل ارتباط جمعي، ميزان مشارکت اجتماعي و تماس       

 زيـر ان  کار  گندم که  اي  گونهبه،   وجود دارد  ۰۱/۰ي در سطح    دار  معني اختالف   ،کارانگندم

شـهر و  شـامل مراجعـه بـه    ( منزلت اجتمـاعي بـاالتر   هايي چون  از ويژگي  پوشش طرح 

 ، بيشتر از وسايل ارتباط جمعـي      ، استفاده ...)روستاهاي اطراف، رفع مشکالت ديگران و     

 عـضويت   ماننـد شامل مشارکت فيزيکي و فکري      ( ميزان مشارکت اجتماعي     باالتر بودن 

هــاي تعــاوني، انجمــن اوليــا و مربيــان، مــشارکت در  هــاي بــسيج، شــرکتدر پايگــاه

 کـاران خـارج    رويجـي بيـشتر نـسبت بـه گنـدم         هـاي ت   و تمـاس  ...) هـا و  گيـري  تصميم

) ibid(و بـاجي    ) ۱۳۸۴(پنـاه و همکـاران       ، ديـن  )۱۳۸۲(عمـاني   . دارنـد برخوراز طرح   

کـاران  هاي اجتماعي گندم  ويژگي ي بين دار  معني رابطه    با به دست آوردن    درتحقيق خود 

  گـروت و انجـل       همچنـين  . تأييـد کردنـد    يـاد شـده را    و ميزان مشارکت آنهـا فرضـيه        

)Groot and Engel, 1998 ( را مورد آزمون قرار دادنـد  ياد شده در تحقيق خود، فرضيه

 . دست نياوردندي بهدار معني رابطه اما
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 کارانهاي اجتماعي در دو گروه گندم مقايسه ويژگي-۵جدول 
پوشش  زيرکاران گندم

 )=۱۰۲n(طرح 
کاران خارج گندم

 متغير )=۸۹n(از طرح 
 ميانگين فراواني ميانگين فراواني

t 

سطح 

معني 

 داري

 ۰۰۰/۰ ۱/۱۰** ۵۴۱/۲ ۸۹ ۷۶/۴ ۱۰۲ منزلت اجتماعي
 ۰۰۰/۰ ۵/۷** ۸۹/۲ ۸۹ ۱۲/۴ ۱۰۲ جمعي ارتباط از وسايل استفاده

 ۰۰۰/۰ ۹/۸** ۱۰۲/۳ ۸۹ ۳۳/۴ ۱۰۲ مشارکت اجتماعي
 ۰۰۰/۰ **۳۶۳/۱۰ ۴۳/۵ ۸۹ ۰۷/۱۲ ۱۰۲ هاي ترويجيتماس

 **: p < ۰۱/۰ هاي تحقيقيافته: نبعم        

 کاران خارج از طرح براي مشارکت در طرح گندمموانع و مشکالت گندم

ترين موانع مشارکت کشاورزان در طـرح گنـدم           هدف از سنجش اين متغير، بررسي مهم      
 گويه مطرح و از کشاورزان خارج از طرح خواسته شد  ۹براي سنجش اين متغير،     . است

  قـسمتي   ۶سـاس اهميـت آنهـا در قالـب طيـف ليکـرت              هاي مـورد نظـر را برا      تا گويه 
در اين راستا، کوچک بودن سـطح زيـر         . بندي کنند   اولويت) ۵= تا خيلي زياد   ۰=از هيچ (

بنابراين، با توجه به شرايط     . عنوان اولويت نخست شناخته شد     به ۷۰/۴کشت با ميانگين    
 و کارساز بـه     هاي تعاوني، امري بديهي   موجود، تجميع قطعات کوچک در قالب شرکت      

نيز با يافته فوق همـسويي دارد و آن را  ) ۱۳۸۲(روستا  نتيجه تحقيق توده . آيدحساب مي 
هـاي تعـاوني   توانـد بـه شـرکت     بر اساس اين تحقيق ترويج خصوصي مي      . کندتأييد مي 

ها پا در آن عضويت دارند ـ خدمات ارائه دهد و چون هزينه توليد ـ که کشاورزان خرده 
كنند، بار آن براي کشاورزان سنگين نخواهـد           کشاورزان عضو پرداخت مي    را بسياري از  

هاي بعدي به آنها اشـاره شـده        کاران که در اولويت   از ديگر موانع و مشکالت گندم     . بود
هاي خواسته شـده بـراي      توان از ضعف بنيه مالي کشاورزان براي تأمين هزينه          است، مي 

و ) ايط به آزمايش خاک، و خدمات مشاوره      هاي مربو   از قبيل هزينه  (مشارکت در طرح    
جانبـه    هـاي همـه     رفع تمامي اين مسائل، حمايـت     . پراکندگي قطعات کشاورزي ياد كرد    

 . طلبد هاي مورد نياز ميدولت را در امر پشتيباني مالي و در دسترس قرار دادن نهاده
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 ندم  از طرح براي مشارکت در طرح گ موانع و مشکالت کشاورزان خارج-۶جدول 
)۸۹n=( 

انحراف  *ميانگين موانع و مشکالت
 معيار

 رتبه

 ۱ ۰۲/۱ ۷۰/۴ کوچکي سطح زير کشت گندم 
 ۲ ۱۲/۱ ۲۷/۴ ضعف بنيه مالي براي مشارکت در طرح گندم 

 ۳ ۱۰/۱ ۳۳/۴ پراکندگي قطعات کشاورزي
 ۴ ۲۲/۱ ۷۱/۳ فقدان امکانات کافي از قبيل ماشين آالت کشاورزي 

 ۵ ۱۵/۱ ۲۹/۳ خدمات کم مجري طرح واسطهمشارکت در طرح به انگيزه براي عدم
 ۶ ۲۷/۱ ۰۹/۲ عنوان يک محصول فرعيکشت گندم به

 ۷ ۲۶/۱ ۹۶/۱ توليد گندم براي مصرف شخصي
 ۸ ۲۵/۱ ۷۸/۱ عدم آگاهي و اطالعات درباره طرح گندم و مزاياي آن

 ۱۰ ۲۰/۱ ۳۸/۱ بي سوادي کشاورزان
 ۹ ۸۵/۰ ۱۲/۱ كاران گندم باورهايو  اعتقادات

 خيلي زياد= ۵زياد، و = ۴متوسط، = ۳کم، = ۲خيلي کم، = ۱هيچ، = ۰ : *هاي تحقيق يافته: منبع

 ارزيابي تابع مشارکت کشاورزان در طرح گندم
هاي کشاورزاني که در طرح گندم مـشارکت        ويژگيبين   تمايز   به منظور در اين پژوهش    

 اين مـدل،    در. گيرد  مدلي مورد ارزيابي قرار مي    ند،  ااند و آنهايي که مشارکت نکرده     کرده
عنوان عوامل مـؤثر در     اي، اقتصادي و اجتماعي کشاورزان به     هاي شخصي، حرفه  ويژگي
 ارزيـابي ايـن   کننده مورد توجه قـرار گرفتنـد و      بيني و شناخت کشاورزان مشارکت    پيش

نيـک  تحليـل تشخيـصي يـک تک      . انجـام شـد    روش آمـاري تحليـل تشخيـصي         مدل با 
 تـابع   كنـد و    ايجـاد مـي   بندي است که با ترکيـب کـردن متغيرهـا، تـابع تـشخيص                طبقه

نظر بـه   كند که فـرد مـورد       ميبيني  با داشتن مشخصات هر فرد جامعه پيش      نيز  تشخيص  
 ترکيب دو يا چند متغير مستقل را که به بهترين           ،تحليل تشخيصي . کدام گروه تعلق دارد   

 از طريـق حـداکثر      رونـد ايـن   . دهد   مي کند، نشان ن مي وجه تفاوت بين دو گروه را تبيي      
هـا برمبنـاي يـک قاعـده        ها نـسبت بـه واريـانس درون گـروه         کردن واريانس بين گروه   

ها بـه واريـانس      نسبت واريانس بين گروه    بنابراين ، و گيردگيري آماري انجام مي    تصميم
  :گيرد زير انجام مي لهمعاد مبناي بر تشخيصي تحليل براي خطي ترکيب .است هاگروه درون
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 سن، سابقه کشت گنـدم، دانـش فنـي،          : از اند   به ترتيب عبارت   ۱۳X تا   ۱Xعادله  در اين م  

نگرش نسبت به طرح گندم، منزلت اجتماعي، سطح مکانيزاسيون، درآمد ماهيانه، ميـزان             

، مـشارکت   جمعـي  وسـايل ارتبـاط   عملکرد، سطح زير کشت گنـدم، ميـزان اسـتفاده از            

ــزان تمــاس ضــريب اســتاندارد و . تهــاي ترويجــي و ســطح تحــصيال اجتمــاعي، مي

 . نشان داده شده است۷  در جدول نيز شدهيادغيراستاندارد هر يک از متغيرهاي 
 

  ضرايب استاندارد و غير استاندارد متغيرهاي مستقل تحقيق-۷جدول 

 ضريب غير استاندارد ضريب استاندارد متغير

 -۱۰۱/۰ -۹۹۳/۰ سن
 ۱۵۹/۰ ۱۲۶/۱ سابقه کشت گندم

 -۰۴۰/۰ -۴۳۲/۰ دانش فني
 -۴۳۱/۰ -۴۶۳/۰ نگرش نسبت به طرح گندم

 ۱۰۳/۰ ۳۸۹/۰ منزلت اجتماعي 
 ۰۲۰/۰ ۴۳۸/۰ سطح مکانيزاسيون

 ۲۹۶/۰ ۰۶۵/۱ درآمد ماهيانه
 -۴۰۷/۰ ۶۳۱/۰ ميزان عملکرد

 ۶۷۳/۱ ۴۱۸/۱ سطح زير کشت گندم
 ۲۸۹/۰ ۳۱۵/۰ استفاده از وسايل ارتباط جمعي

 -۳۰۳/۰ -۳۱۴/۰ مشارکت اجتماعي
 -۴۹۶/۰ -۹۴۶/۰ هاي ترويجيميزان تماس

 ۳۰۷/۰ ۸۱۸/۰ سطح تحصيالت 
 هاي تحقيقيافته: منبع 
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  از آزمــون  معمــوًال، کــارايي تــابع تــشخيصســنجيدندر تحليــل تشخيــصي بــراي 

 داي ويلکس بسيار پيچيده   با توجه به اينکه توزيع الم     . کنندمي  استفاده »المداي ويلکس «

 براي تعيـين سـطح      ، از اين رو   باشد  مير  ئاسکو  نظير توزيع کاي   ًا و از طرفي تقريب    است،

 دهـد   مـي  نـشان    ۸طور که جدول     همان. کنندر استفاده مي  ئاسکوي از آماره کاي   دار  معني

  .است دار معني ۰۰۱/۰تابع تشخيص در سطح 
 

 ي تابع تشخيصدار معني سطح -۸جدول 

 معني داري كاي اسكوئر المداي ويلكس متغير

 z( ۱۵۷/۰ ۰۰۹/۲۵ ۰۰۱/۰( تشخيص تابع

 هاي تحقيق يافته: منبع

 و هـر چنـد شـرط الزم         استر اولين قدم در ارزيابي مدل       اسکوئ   بودن کاي  دار  معني

تـر   نيست و لذا براي ارزيابي دقيـق  كافي براي ارزيابي توان تمايز مدل   ،آيدحساب مي  به

 . شودبه آنها پرداخته ميهاي ديگر مورد توجه قرار گيرد که در ذيل بايد آماره

. پـردازد  مـي  نتايج مربوط به تحليل تشخيـصي متغيرهـاي تـابع        ، به توضيح  ۹جدول  

با تابع تشخيص   ) =۵۳۴/۰r(ترين همبستگي   هاي ترويجي داراي قوي   متغير ميزان تماس  

کننـده دو   تـرين عامـل متمايز      مهـم هاي ترويجي    که تماس  دهد  مياين يافته نشان    . است

متغيرهاي سطح زيـر کـشت      . روند  به شمار مي   و خارج از طرح       طرح شش پو زيرگروه  

از نظر همبـستگي بـا تـابع        ) =۴۴۶/۰r(و نگرش نسبت به طرح گندم       ) =۴۵۸/۰r(گندم  

بـا تـابع    ) =۰۷۵/۰r(ميزان همبستگي بـين سـن       . تشخيصي، در مرحله بعدي قرار دارند     

که متغيـر سـن کـشاورزان        دهد  مياين يافته نشان    . استترين سطح   تشخيصي در پايين  

 .داردبر عهده ين دو گروه در تمايز ب را نقشکمترين 
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  نتايج تحليل تابع تشخيصي در مورد متغيرهاي مستقل تحقيق-۹جدول 

 متغيرها
همبستگي  ميزان

 ساختار

 ميانگين 

۱G 
 ميانگين 

۲ G 
داري معني

 ۱۸۸/۰ ۴۳/۵ ۰۷/۱۲ ۵۳۴/۰ هاي ترويجي تماسميزان

 ۰۶۴/۰ ۸۲/۶ ۷۷/۱۵ ۴۵۸/۰ سطح زير کشت

 ۴۴۶/۰ ۹۲/۲ ۳۳/۴ ۴۴۶/۰ نگرش نسبت به طرح گندم

 ۰۱۸/۰ ۶۰/۳ ۱۰/۷ ۴۳۸/۰ سطح مکانيزاسيون 

 ۰۰۰/۰ ۹۰/۳ ۰۵/۸ ۳۶۲/۰ دانش فني 

 ۰۷۵/۰ ۱۰/۳ ۳۳/۴ ۳۱۸/۰ سطح تحصيالت

 ۰۰۷/۰ ۸۹/۲ ۱۲/۴ ۳۰۴/۰ استفاده از وسايل ارتباط جمعي

 ۰۰۰/۰ ۲۷۸۵۰۰۰ ۵۴۸۰۰۰۰ ۲۹۱/۰ درآمد ماهيانه

 ۰۰۰/۰ ۷۵/۷۰ ۸۶/۹۰ ۲۴۹/۰ ميزان عملکرد

 ۰۰۵/۰ ۰۴/۳۱ ۴۵/۲۴ -۱۸۹/۰ سابقه کشت گندم

 ۰۰۴/۰ ۵۴/۲ ۷۶/۴ ۱۸۱/۰ منزلت اجتماعي

 ۰۰۰/۰ ۷۲/۳۰ ۴۱/۳۵ -۱۳۲/۰ مشارکت اجتماعي

 ۰۰۱/۰ ۴۳/۵۲ ۶۱/۴۵ ۰۷۵/۰ سن

 هاي تحقيق يافته: منبع

۱G  = ۲  پوشش طرح گندم؛زيرکشاورزانG  =کشاورزان خارج از طرح 

در ايـن   .  اسـت   در ارزيابي تابع تشخيصي    ي معيار ديگر  )۲(ضريب همبستگي کانوني  

از ايـن   . است ۸۴۲/۰ مجذور اين عدد،     و ۹۱۸/۰ ضريب همبستگي کانوني برابر با       ،تابع

بندي توسط اين مـدل      درصد از واريانس متغير گروه     ۲/۸۴توان نتيجه گرفت که     عدد مي 

 مراکـز ثقـل دو      ۱۰جدول  . شود سيزده متغير مستقل وارد شده است، تبيين مي        که در آن  

اين مقادير در واقع ميانگين مقـادير اسـتاندارد شـده هـر يـک از               . دهد  ميگروه را نشان    

 .ستهاگروه
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  پوشش و خارج از طرح گندمزيرهاي  مراکز ثقل گروه-۱۰جدول 

 مرکز ثقل وضعيت مشارکت کشاورزان در طرح

 ۲۱۱/۲  پوشش طرحزيرورزان کشا
 -۲۱۱/۲ کشاورزان خارج از طرح

 هاي تحقيق يافته: منبع

 پيشنهادها

 مـشارکت   دربا توجه به تـأثير دانـش فنـي و اسـتفاده از وسـايل ارتبـاط جمعـي                     -۱
ضـمن برپـايي   کار توسعه روسـتايي،     اندرد عوامل دست  شوکاران، پيشنهاد مي   گندم
 در معرفي طرح و مزاياي ،نش فني کشاورزان هاي آموزشي جهت افزايش دا    کالس

 ؛هاي ارتباط جمعي اهتمام بيشتري به خرج دهندآن از طريق رسانه
شايـسته  کاران تأثيرگذار است،     مشارکت گندم  درهاي ترويجي    به اينکه تماس   نظر -۲

هاي آموزشي، توزيع نشريات ترويجي و بازديـد        ن با برگزاري کالس   است مروجا 
هاي مشارکت در طرح و ايجـاد آگـاهي در   ر جهت انتقال زمينهاز مزارع نمايشي د 

  ؛کشاورزان فعاليت بيشتري از خود نشان دهند
محـسوب   مشارکت کـشاورزان  در تأثيرگذار ي عامل از آنجا كه سطح مکانيزاسيون،     -۳

تجهيـزات  دار بـراي خريـد    مدتـ هاي کم بهرهتوان از طريق ارائه وام ، مي شود  مي
هاي تعاوني براي استفاده همگاني از      اورزان در قالب شرکت   ، تجميع کش  کشاورزي

بـه  هاي موجود و حل مشکل پراکندگي قطعات کشاورزي و کوچکي آنهـا             ماشين
 اين مهم جامه عمل پوشاند؛

سوادي يا کم سوادي اکثريت قريب به اتفاق کشاورزان مورد مطالعه           با توجه به بي    -۴
مينـه الزم بـراي جـذب نـسل جـوان و             مشارکت، ايجاد انگيـزه و ز      درو تأثير آن    

 و از طـرف ديگـر تـشويق و       آن توسعه   به منظور کرده به بخش کشاورزي      تحصيل
هاي سـوادآموزي   ايجاد انگيزه براي کشاورزان خارج از طرح براي ورود به کالس          

 ؛ضروري است
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 محققان بعدي تأثيرات مشارکت در طرح گندم را از نظر اقتصادي            شود  ميپيشنهاد   -۵
 .ررسي قرار دهندمورد ب

 هايادداشت
اي نـاظرين گنـدم را پرداخـت    الزحمه خدمات مـشاوره    با توجه به اينکه کشاورزان زير پوشش، حق        -۱

 .هاي اقتصادي ابا داشتندها مانند ويژگيکردند از بازگويي برخي از ويژگينمي
2. canonical correlation 

 منابع

ــتا، م  ــوده روس ــصوصي« ،)۱۳۸۲. (ت ــر  خ ــازي ت ــشورس ــا : ويج در ک ــشکالت و راهکاره   .»م
 .۲۶۱، سال بيست و سوم، شماره ماهنامه جهاد

هـاي مـؤثر بـر      سـازه : هاي مرتعداري استان کردسـتان    واکاوي تعاوني  ،)۱۳۸۰. (جاللي، م 
نامة کارشناسي ارشد ترويج و آموزش کشاورزي، دانـشکدة         پايان. مشارکت مرتعداران 

 .کشاورزي، دانشگاه شيراز
تــأثير مــزارع نمايــشي بــر دانــش فنــي « ،)۱۳۸۴. (، و موحــدي، ح.، چيــذري، م.نــاه، غپ ديــن

 .دانشگاه تهران. ۲، شماره ۳۶جلد . علوم کشاورزي ايران. »کاران گندم
سـتايي و آثـار آن بـر مـشارکت          انداز خانوارهـاي رو   توان پس « ،)۱۳۸۴. (زاهدي مازندراني، م  

 .۴۹ ، شماره۱۳ سال .توسعه و کشاورزي تصاداق فصلنامة .»توسعه فرآيند در يانروستاي
 .حجـاران .  شـهبازي و الـف     .الـف : متـرجم . مرجع ترويج کشاورزي   ،)۱۳۷۰. (سون، ب  سوان

 .سازمان ترويج کشاورزي: تهران
 . پونه :تهران .طبيعي منابع ترويج و مشارکت عملي راهنماي ،)۱۳۸۲( .ح سعدي، و ،.ع شاعري،

ان روسـتايي عوامـل مـؤثر بـر مـشارکت         « ،)۱۳۸۴. ( وراميني، ن  ، و .، زياد بخش، س   .شريعتي، م 
مطالعة موردي با تأکيد بـر      (هاي شمال و غرب کشور      نشين در حفاظت از جنگل    جنگل
 .فصلنامة جنگـل و مرتـع   . »)هاي کردستان و مازندران    نشين در استان  ان جنگل روستايي
 .۵۷-۴۷، صص ۶۷شماره 

هـا و فنـون     رهيافـت  ،)۱۳۸۳. ( و شـريف زاده، الـف      ،.بيگـي، الـف     ، علي . ح  فمي، عبانعليش
 .روستايي ايران توسعه مؤسسه :تهران .روستايي توسعه و کشاورزي ترويج در مشارکت

چکيـده  . »هـا   هاي انتقال يافته    ارزشيابي اثربخشي پروژه  : طرح مطالعاتي «،  )۱۳۸۴. (کالنتري، خ 
وزارت جهاد  : تهران. هاي آموزشي ترويجي  مقاالت سمپوزيوم علمي ارزشيابي طرح    

 . يبردار بهرهمعاونت ترويج و نظام كشاورزي، 
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 ترويجـي مرتعـداران در      -هـاي آموزشـي   ارزيابي اثربخـشي دوره    ،)۱۳۸۲. (عبدالملکي، م 
. نامـه کارشناسـي ارشـد     پايـان . مطالعه موردي شهرستان تويسرکان   : حفاظت از مراتع  

 . دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس
هـاي توليـد    کاران عضو و غيـر عـضو تعـاوني        هاي گندم مقايسه ويژگي « ،)۱۳۸۲. (الفعماني،  

  .۹۰-۸۴صص . ۲۵۶ شماره .ماهنامه جهاد. »روستايي
عوامل جغرافيايي مـؤثر بـر مـشارکت جوانـان و نوجوانـان              ،)۱۳۸۰. (محمدي سليماني، م  
نامـة  يـان پا. )شهرسـتان کرمـان   : مطالعـة مـوردي   (ريزي توسعه    در برنامه  روستايي

، دانشکدة علوم انساني، دانشگاه تربيت    روستاييريزي  کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه    
 .مدرس تهران

. هاي مؤثر برآن در اسـتان خراسـان       آبخيزداري و سازه   مشارکت در  ،)۱۳۸۰( .ع نصرآبادي،
 .از، دانشگاه شيرکشاورزي ، دانشکدةکشاورزي آموزش ترويج و ارشد کارشناسينامة پايان

جـزوه  . هـا و اقـدامات    زمينـه : خودکفايي گندم ايران   ،) الف ۱۳۸۳( وزارت جهاد کشاورزي  
 .دفتر طرح گندم. چاپ نشده

طرح جـامع مهندسـين نـاظر و مـشاورين مزرعـه در             ).  ب ۱۳۸۳. (وزارت جهاد کشاورزي  
 ريزي و هماهنگي ترويج،   دفتر برنامه . جزوه چاپ نشده  . واحدهاي توليدي کشاورزي  

 .رتباطات ترويجيگروه ا
 ،دفتر آمـار و فنـاوري اطالعـات       : تهران. آمارنامه کشاورزي  ،)۱۳۸۴ (وزارت جهاد کشاورزي  
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