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Abstract
This study aims was Incentive for farmers in the
financing of private agricultural extension in the city of
Garmsar. To do the study, a number of 242 persons
about of sample from five central villages (DEHESTAN)
were selected out of 8600 farmers. The Cochran formula
and a sampling test were used for this purpose.
Questionnaire was applied as the main research
instrument and its reliability was checked by a panel of
experts. Additionally, its validity was examined via
filling 30 questionnaires by a group of respondents in
Semnan County. The Cronbach’s alpha was calculated
equal with 0.873 which means the validity of
questionnaire was confirmed. Incentive for farmers in the
financing of private agricultural extension in the city
GARMSAR was performed of stepwise Regression. The
variables could explain 52/9 percent of the changes. The
results showed that the variables were entered in seven
steps: The first step of extensional services was needed
in the equation. The second stage attitude towards the
practice of promoting extension agents entered into the
regression. Next to the amount, loan, extension service
satisfaction, and the performance and At the final level
of the highest role in motivating farmers to finance the
extension of private farming in the city were garmsar.
Keywords: Agricultural extension private, City garmsar,
Farmers, Financing, Willingness
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چ کی د ه
این مطالعه با هدف تعیین انگیزه کشاورزان در تأمین مالی ترویج کش یزروا
    هعلاطم ن،  نمونه آماری ای دادعت.خصوصی در شهرستان گرمسار انجام شد
 کش روا ززز با8600  نفر ازکشاورزان بودند که از پنج دهست ایم زاو نا نن ننن242
    پرسش هب همان.فرمول کوکران واز طریق نمونهگیری تصادفی انتخاب ش ند ددد
      تع داد ییی از

 عنوان اب ش هدافتسا یلصا شهوژپ راز د طسوت نآ رابتعا و

 پرسش رد همان30  اعتبار ابزار نیز را از طریق تکمی ییل.کارشناسان بررسی شد
 محاس هب0/378  آلفای کرونباخ با.شهرستان سمنان مورد بررسی قرارگرفت
 برای تعیین انگیزه کشاورزان در تتأمین.شد که به معنی اعتبار پرسشنامه بود
    مالی ترویج کشاورزی خصوصی در شهرستان گرمسار ازرگرس هب ماگ نوی
   دنتشاد ار تار.  درصد این تغیی52 /9 گام استفاده شد که متغیرها توان تبیین
دند رررگ ما: نتایج نشان داد که متغیرها در هفت متغیر مرحله وارد فرآیند ش د
 در مرحله دوم نگرش نس تب.اول خدمات ترویج مورد نیاز وارد معادله شد
 سپس به ترتیب میزان.به نحوه عملکرد عاملین ترویج به رگرسیون وارد شد
 می رکلمع ناز دد ددد و در نهایت، رضایت از خدمات ترویجی، مبلغ وام،هزینه
سطح تحصیالت بیشترین نقش را در انگیزه کشاورزان در تأمین مالی ترویج
.کشاورزی خصوصی در شهرستان گرمسار داشتند
، تمایل کش ازروا ننن، ترویج کشاورزی خصوصی، تأمین مالی:کلمات کلیدی
شهرستان گرمسار

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
15-23  صص،2  و1  شماره، 10  دوره،4931 سال

16

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره دهم ،شماره اول و دوم4931 ،

مقدمه و کلیات

مبتنی بر نیازهای آتی برنامههای خود را ساماندهی کند تا

یشود که
سازمان و نظام ترویج یک سیستم باز محسوب م 
خود در یک سیستم باز محیط کش و دراد تیلاعف یزروا
با تبعیت از شرایط این سیستم نیاز به ترکیب و هماهنگی،
تخصص گرائی و تفکیک وظایف ،بازخورد دائم با مح طی
و ورود منابع و انرژیهای جدید دستیابی به حالت پای راد

دستیابی به توسعه کشاورزی امکانپذیر گردد .وجود چن نی
محیط متغیری ترویج را مجبور به عهدهدار ش فیاظو ند ی   
یکن نینچ رد .د   
بیش از انتقال فناوریها ب م نازرواشک ه ییی ییی
شرایطی لزوم ایج اب رتهب طابترا دا ب لحم یاهرازا ی و     
منطقهای به کاهش آسیب پذیری کش را ،ریقف نازروا تت تتتق ءا

تعادل درونی و"هم پایائی" به معنی طی مسیر و مطابق با

محافظت از محیط ،بهبود موارد غیر زراعی لاغتشا نوچ   

اهداف میباشد .این عوامل در ارکان نظام ترویج به عنوان

بببببببب بب م یی یشو دد د

کارکردهای کالن ،قابل بحث و بررسی است که مطابق با
نوع اهداف تعریف ش ار یلکش هچ هد با .دننک یط دی       
براساس نتایج حاصل از مشورتهای جه زا شیب ینا    05
نماینده ترویج کشاورزی در کش هتفای هعسوت یاهرو  ،،،، ،،،در
حال توسعه ،سازمانهای بینالمللی و غیردولتی (شعبانعلی
فمی ) 83 31،نق و هیلوا ش

سا اس  ی ت حم ود رد جیور ور      

کش مئاد یزروا ًاًا لاح رد 

رییغت هک دنتسه لوحت و

توسططط  Van den ban,2006و  Eicher,2007نی ز تت تأکید   
شده است.
از اوایل دهه  1990تمایالت به ت یتلود یزرواشک جیور    
ک یاجو هتفای شها گگگگگگ گزینه حرطم یرگید یا        گردی یی د
( .)Labarthe,2009علت  نیا  ت کیور رییغ ر فرص هن د     ًاًا

       

– فایده در برنامههای ت  هتبلا .تسا هدوب جیور ت تارییغ      

         
       

( .)Sulaiman &. Van den Ban, 2000چن یدراوم نی   

تحمیل هزینههای باال به دولتها که لزون اثربخشی هزینه

توسعه منابع انسانی و انتقال فنآوری در بخش کش یزروا
خالص هدربهار .تسا هدش ه ا و یئاتسور هعسوت ی

ایرورض زا هعرزم زا جراخ ت وسحم 

    

انجام شده در محیط پیرامون فعالیتهای ت نیارب زین جیور    

پیچیدگیهای بیشتری را در انجام حرفه کش داجیا یزروا   

امی ت ثأ یر گذاراده است .خالصه این تغییرات را در جدول

میکنند لذا سازمان ترویج بای ضاقت ساسارب د ا یروحم      

 1میتوان مالحظه نمود:

جدول  -1پارادایمهای تحقیقات کشاورزی و توسعه در سه دهه گذشته
دهه فعالیت
1990 - 1980

شرح فعالیت
آموزش و بازدید
هماهنگ سازی سیستم ترویج کشاورزی
انتقال تکنولوژی و نوآوری سازمانی

1990 - 2000

آزاد سازی ترویج کشاورزی
سیستم کثرت گرا
تهای ترویج کشاورزی به سازمانهای غیر دولتی ،انجمن کشاورزان و بخش خصوصی
انتقال مسئولی 
افزایش نقش کاربران نهایی از فن آوری در سازمان تحقیقات کشاورزی و ترویج
افزایش بهره وری از تحقیقات کشاورزی و ترویج

2000 - 2010

تحقیقات کشاورزی و ترویج تقاضا محور
رویکرد مشارکتی سطح روستا
مشاوره به خانواده مزرعه
بهبود اثربخشی تحقیقات و ترویج کشاورزی
ارتقاء ترویج مبتنی بر جامعه
منبع(Labarthe Moumouni, 2010):

اگرچه به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران ،خصوصی س یزا
ترویج کشاورزی به توسعه ص و یزرواشک عیان

راجت تی    

وموزامبیک بیان میدارد که نحوه خصوصی سازی وش هوی
اجرای آن میتواند در توسعه کشاورزی نقش مهمی داشته
تمیق      

شدن آن منجر خواهد شد (شاه ولی و احمدون ،د .) 138 5

باشد و لذا صرف الزام خصوص ره هب یزاس ی

ولی ریورا (  ) 2004در مقایسه خصوص ناتسکاپ یزاس ی    

نمیتواند موفق باشد .به همین دلیل قم  ر ( (  ) 2003معتقد

تمايل كشاورزان شهرستان گرمسار17 ...

استوصخ  ص  يزاس ي ت جيور

  

ياهروشك رد لاح رد    

     

سطح تحصیالت ،عضویت در تعاونیهای کشاورزی نی زا ز

توسعه مطلوب نيست چراكه كشاورزان قادر ب تكراشم ه   

سایر متغیرهای مهم بودند .موانع اصلی نیززز ش نیزه لما هه ههه

درپرداخت هزينهها نبوده و لذا از خدمات مربوطه محروم

های باالی نهادههای تولید ،قیمیت کم فیک ،تادیلوت یت    

ميشوند .در کشور مانیز همواره بحث نحوه تأمین هزینههه-
یس یزا
های آموزشی – ترویج وصخو نازرواشک ی ص ییی ییی

پایین عوامل ترویج ومحدودیتهای مالی بوده است.
 (2011)Lashgarara & Hosseiniنی  ز د در مطالع دوخ تا   

   

دریافتند  6عامل اجتماعی ،اقتص یراجت ،تکراشم ،یدا    

واسطه دالیل مختلف ،موجبات دام نیا هب ندش هدز ن     

یه یا
سازی اطالعات ،مکانیسم انتقال اطالعات و ویژگی ی

خدمات آن مطرح بوده است .مش هب تلود یلام تالک
بحث را ب نمض تسا هدومن شیپ زا شی

هکنآ

     

هوحن

شخصی از دیدگاه کارشناسان جهاد کش لیامت رد یزروا   

عملکرد نهادترویج کش راد ناریا یزروا ا دایز داقتنا ی ی     

کشاورزان در خصوصی س  تامدخ یزا ت جیور ی شقن      

بوده وهست .ساختار ترویج روشک ی    نیزبراس جياتن سا   

دارند.

ارائه شده توسط گروه هماهنگي و تلف قي برنامههاي ترويج

نتايج تحقیق و يخرف

( ) 138 1و مطالعات انجام شده از حیث فضاهای آموزشی،

ت در فعاليتها ييي ترويج ييي و م ازي ننن اراض ييي
متغيررر مش كرا ت ت

نیروها ،پرسنل و اعتبارات دریافتی کمبوده هب یدایز یا    

ت در
ن كنندهه  ٢٧درصددد از تغ اريي ت ت
زراعي كشاورزان ،تب يي ن ن

   

نگرش آنان بوده است .برگزاري دورههای آموزشي يپ رامون

همراه دارد که امک و لوحت نا

ارییغت ت ار 

تا یدح

اب   

ص  يقيد (( ) 84 31نشاننن دادكههه دو

مش م وربور لک یییییی یکند  . ..آقاس یی یزاده و حس سس ینی () 85 31

خصوصي سازي ب ار ييي كارشناساننن و كش نازروا  ،،اف شياز

حالت هب لاعفنا     
معتقدند ساختار ترویج درایران بای  زا د ح ح

پوشش آموزشي ترويج از طر قي بكارگيري مروجين دولتي

آیندهنگر و تحلیلگر تغییر یابددد .در هم زا فده یور نی   

و خصوصي باعث بهبود خصوصی درترویج است .تحقیق

انجام این مطالعه بررسی دی وصخرد نازرواشک هاگد ص صص صصص
ص

ته يا
زاللي وهمکاران ( ) 85 31باعنوان ارزش يلاعف يباي تت تت

انگی زرواشک هز ا  رد ن تتتت تتتأمین م یلا    ت جیور    کش یزروا   

ترويج خصوصي با تأ امدخ حرط رب ديك ت م رواش ههههه ههههههاي

خصوصی در شهرستان گرمسار میباشد .تحقیقات زی یدا

دامپزش يك استان يزد نشان دادکه طرح مزب شيازفا رد رو   

در مورد خصوصیسازی ترویج و راهکاره دوجو نآ یا   

توليد دامداران داخل طرح ،بهبود نگرش آنها ب يرادماد ه   

دارد:

يپ شرفته و افزا شي

 )2012(Adejo, Okwu & Ibrahimدر مطالع  دوخ ه در   

بسزا يي نداشته است .در عوض ،توانسته است در رس ندي

نیجریه بیان میدارن هب نازرواشک لیامت مغریلع هک د       

س و اهراوناخ تشادهب و تمال

خصوصیسازی خدمات ترویج چالشهائی چون صالحیت

سالمت و بهداشت ماد  دد ددداريه شقن ا   

به اهدافي چون افزا شي
افزا شي

دانش دامداران موفق عمل نمايد .تحقیق بهرامي و

حرفهای عاملین ترویج ،فساد ،در دسترسی به زیرس خا تتت-

همک را ا  ن (( ( ) 86 31ب ناونعا    بررس ش دركلمع ي ر ياهتك       

ها ،نحوه پرداخت به خدمات ترویجی و الزام تسیز تا   

ترويج خصوصي از ديدگاه م يمسر ناسانشراك و ناريد    

محیطی ومیزان عملکرد وجود دارد.

ادارات ت ترويج دولت و ي

 (2011)Sa’adatu, Usman and Dahiruدر مطالع هه های

تها در استان همدان نش نيب هك داد نا    
پوشش اين شرك 

تحت رذ لیامت ناونع  ت ناراک 

صوصخ رد هبموگ      

      

وصخ ص تحت نايياتسور و ي         

ميزان مال يك ت زم نازيم و يزرواشك هقباس ،يعارز ني      

خصوصیسازی خدمات ترویج کشاورزی ب  نیا ه ن هجیت    

مشاركت روستا يي ان در فعاليتهاي ترويجي با ديدگاه آنان

رسیدند که ح دود

تهاای ت نعم هطبار جيور ييييييي داري
نسبت به عملكرد ش کر ت ت

 ٪ 31آنهاا اب تخادرپ هب لیامت زار     

اقتصادی را تنها زمانی دارند که خدمات ترویجی به سطح

وجود دارد .همچنين بين سطح تحصيالت و ديدگاه دست

کیفیفت مناسبی برسد .اندازه مزرعه ،تم ،نیجورم اب سا    

ته يا
اندركاران ترويج دولتي نس كرش دركلمع هب تب تت تت تتتت
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ترويج خصوصي رابطه معنيداري وجود دارد .هدف کلی

استفاده از تیم متشکل از پرسشگران تكميل گرديد .روائي

ت جیور

ابزار تحق قي توسط متخصصین ای حالصا یسررب رما ن     

این تحقیق تعیین تمایل کشاورزان در تأمین م یلا

یباش هک د   
کشاورزی خصوصی در شهرستان گرمس م را یی یی

وتأیید شد .اعتبار ابزار تحق قي نیز  0/378بدست آمد ..به

برای دستیابی این هدف اه حرطم لیذ یصاصتخا فاد     

منظ مج رو عع عععآوري اطالعات زا     دو روش مطالع ،دانسا ه    

میباشد:

به اا ا و اباز رر ر الكترون  يكي چچچچچ ون اينترنت اعالطا  ت تتت
کتابب 

تعیین رابطه بین ویژگیه متاب نایوگخساپ یدرف یا ای لللل لللل
ل

عآوري ش هد
ومطالعات میدانی استفاده شد .اطالعات جمع ع

کشاورزان در تأمین مالی ترویج کش یزروا

خصوص رد ی

شهرستان گرمسار ،تعیین رابطه بین ویژگیه یداصتقا یا   
ل کش  رد نازروا تتتتتأمین م یلا
پاسخگویان با تمایل ل

ت جیور

کشاورزی خصوصی در شهرستان گرمساررر ،تعی هطبار نی   
بین فعالیتهای ترویجی انجام ش نایوگخساپ رظن و هد     در
خصوصی

خصوص انگیزه تأمین مالی ترویج کش یزروا

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتایج و بحث
مطابق جدول اولین بخش به تحلیل س تسا هتخادرپ ن .... ...
بيشترين فراواني طبقه سني گروه سني  51 - 60سال با 86
سال با  84نفر ( 34 /7درصد) قراردارد .کههه البت یناوارف ه   

فرآیند پژوهش
تحق قي حاضر از نوع كاربردي است و از نظر روش تحقیق
نیز علی -ارتباطی (رگرسیونی) میباشد .متغيره شیپی یا   
ش گژيو :لما ييييي ه ،یعارز ،يدرف يا       

اقتصادی ،نگرش نسبت به نحوه عملکرد ع ،جیورت نیلما   
رضایت از خدمات ترویجی ،نگرش به خدمات ترویج ،ی
نگرش نسبت به کشاورزی ،خدمات ترویجی مورد نی و زا

ی-
تمایل به دریافت خدمات ترویجی ب ونک وحن ه ن م ی ی ییی یییی

باشند .متغیر مالک تحقیق نیز تأمین مالی ترویج کشاورزی
خصوصی در شهرستان گرمسار میباشد.
جامعه آم زرواشک لماش قیقحت یرا ا تشد ن

    

گرمس را

(حدود  8000نفر) بودكه ب زا فداصت ه     5دهست نیا نا   
شهرست د رهزا و باختنا نا هست هويش هب نا یفداصت               
متناسب نمونهها) انتخاب شدند .بههه منظ مجح نييعت رو
نمونه تحق قي  ،پس از انجام كي

توصيفي و استنباطي (بااستفاده ازنرم افزارآماری )SPSS21

نفر ( 35 /6درصد) ميباشد .پس از آن طبقه سننی 14-05

در شهرستان گرمسار.

بی نن ن ا يقحت ني ق    

از طر رازبا قي      تحق  قي (( (پرسش رامآ شخب ود رد )همان       

  

مطالعه مق  رب يتامد ر يو   

تعداد  30نفر از کشاورزان شهرست انمس نا ن  ،،، ،،ب ساسا ر   
فرمول کوکران تعداد نمونه قابل بررسی  n = 239نفر تع يي ن
شدکه برای دقت بیشتر ،تعداد  052نفررر درنظرگرفت دش ه   
که تعداد  242پرسشنامه قابل تحلیل وبررس وب ی دد ددد .اب راز
تحقي ققق پرسش مان هه های بودک سارب ه اس او فادها  د تایب         
موضوعی تحقیق تهیه گردید استفاده شد .پرسشنامهها با

یباش .د م ينس نيگناي   
این دوگروه بسیارنزدیک به هم می ی
 48 / 49سال ،جوانترین فرد دارای  28س نسمو نس لا    
ترین فرد نیز  67سال س هبساحم رایعم فارحنا .دراد ن     
شده نیز معادل  10 /50واح م د یی یییباش نهد ناشن هک د ده     
پراکندگی سنی کشاورزان از میانگین مربوطه است .توزیع
فراوانی سابقه پاسخگویان در بخش فعالیته یزرواشک یا   
نشان میدهد که  021نف زا ر آنه  ا ( ( 49 /6درصددد) دارای
سابقه بیش از  26سال میباشند .پس از آن سابقه تا  2سال
قرار دارد (  35نفر با  41/5درصد) .کمترررین طبق هقباس ه   
پاسخگویان نیز در گروه  21 - 25سال با  10نفر فراوان ننی
( 4/1درصد) قرار دارد .میانگین س یزرواشک هقبا   

23 / 31

سال ،کمترین سابقه  2سال وبیشترین سابقه نی ییز  05س لا
میباشد که گویای تجربه ب دوخ راک رد نازرواشک یالا     
میباشد .بیشترین فراوانی سطح زیرکشت اراض طوبرم ی   
به گروه تا  5هکتار میباشد که  84 /8درص  د ( (  205نف )ر
راشامل میشود .نآ زا سپ گ هور

 6- 10هکت  را ((  17نفر

معادل  7درصد) قراردارد .میانگین سطح زیر کشت

5/ 76

هکتار ،کمترین میزان سطح زیرکشت سال قبل  1هکت و را
بیشترین نیز

 35هکت عالطا ساسارب .تسا هدوب را ات      

بدست آمده بیشترین میزان عملکرد در هکت هب قلعتم را    

تمايل كشاورزان شهرستان گرمسار19 ...

یباش  د (( 421نفربا 51 /2
عملکرد تا  5ت م راتکه رد ن ییی ییی

کیلومترمیباشد (  75نفر 31 ،درصد) پس از آن فواصل -5

درصد) پس از آن عملکرد  6- 8ت اب ن     86نفر فراوان ننی

 3کیلومتر قرار دارد (  68نفر 28 /1،درص نیا نیگنایم ).د    

( 35 /6درصد) قرار دارد .میانگین عملکرد در هکتار 9/ 01

فاصله  5/3کیلومتر ،کمترررین فاص هل  00 5مت نیرتشیبو ر   

تن ،کمترین میزان  2تن در هکتار و بیشترین نیز

فاصله  18کیلومتر میباشد .به اعتقاد کش نیرتشیب ،نازروا   

 11تن

در هکتار ب رتشیب ،لودج قباطم .تسا هدو ی ف ن ر یناوا       
فاصله از مراکز هب طوبرم یزرواشک تامدخ

میزان هزینه درگ وارفاب هور ا ات ین      20000000ری ابو لا   
تعداد  115نفر ( 47 /5درصد) قرار دارد.

هلصاف       2

جدول  .2توزیع فراواني متغیرهای مستقل تحقیق
مت غی ر

طبقات سني

گروه سنی n=242

تا  30سال

ميانگين48 / 49 :
نما05 :
انحراف معيار10 /50 :
كمینه 28 :بيشینه67 :
سابقه کشاورزیn=242:
ميانگين23 / 31 :
مد30 :
انحراف معيار13 / 76 :
كمترين2 :

درصد فراواني معتبر

درصد تجمعي

10

4/1

4/1

31 - 40

45

18 /6

22/7

14-05

84

34 /7

57 /4

51 - 60

86

35 /6

39

 61سال وباالتر

17

7

تا  5سال

فراواني

35

100

41/5

41/5

 6- 10سال

32

13 /2

27 /7

 11 - 15سال

18

7/4

35 /1

 16 - 20سال

27

11 /2

46 /3

 21 - 25سال

10

4/1

05/4

021

49 /6

100

205

84 /8

84 /8

17

7

91 /8

بيشترين05 :

بیش از  26سال

سطح زیرکشتn=242:

تا  5ه ک تا ر

ميانگين5/ 76 :

6- 10

مد 5 :انحراف معيار6/66 :

11 - 15

كمترين 1 :بيشترين35 :

10

4/1

95 /9

بیش از  15هکتار

10

4/1

100

=nعملکرددرهکتار 242

تا  3تن درهکتار

ميانگين9/ 01 :

3-5

انحراف معيار8/ 51 :

6-8

كمترين 2 :بيشترين11 :

ب زا شی

    8ت نننن ن

18

7/4

7/4

421

51 /2

58 /6

86

35 /6

94 /2

41

5/8

100

درهکتار
= nهزینه درهکتار 242

تا  10000000ریال

76

32 /5

32 /5

میانگین 17165289 :ریال

تا  20000000ریال

115

49 /1

81 /6

تا  40000000ریال

24

10 /3

91 /9

باالتر از 40000000

19

8/1

100

انح رایعم فار 480344 11: ::::::
کمت نیر  000000 5: ::::ری یییی ال
بیشترین 0000000 5:ریال

ریال
بدون پاسخ

= nفاص تامدخ زکرمات هل       

تا  2کیلومتر

242

 3-5کیلومتر

ميانگين5/3 :

 6-9کیلومتر

انحراف معيار8/ 51 :
كمترين 0/5 :کیلومتر
بيشترين18 :

بیش از  10کیلومتر
جم ع

براساس جدول ذیل درگویه به شرط افزایش میزان تولیددد،

-

8
75
68

-

31

31

28 /1

59 /1

05

20 /7

79 /8

49

20 /2

100

242

100

-

حمایتهای مالی دولت طیف خیلی زی ییاد (  140نفر57 /9،،
بترم    

بیشترین فراوانی متعلق به طیف خیلی زیاد (  106نفر43 /8،

درصد) میباشد ودرگویه های حضور ب و عقوم ه

درصد) درگویه به شرط دریافت نیزه زا یشخب  ههه ههههه اب ا   

مهندسان ،در مزرعه ،طی یلیخ ف    زی ییاد ( 421نفررر51 /2 ،

20
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درصد) ،درگویه ارائه خدمات فنی دقیق وص طسوت حیح   
کارشناسان طیف خیلی زی ییاد ( 121نفررر 05،درص )د

دولتي طیف تاحدی (  70نفر 28 /9،درصد) نظارت دولت
بر فعاليت اسدنهم  نن ننن طی یلیخ ف    زی ییاد (  103نفر42 /6،،

بيمه

قرارداد قانوني فيمابين طیف

محصوالت تحت نظ ناسدنهم ر    طی یلیخ ف    زی ییاد ( 85

درصد) ودرداشتن كي

نفر 35 /1،درصد) زمينه قانوني براي فعاليت مهندسان غ ري

(  96نفر 93/7،درصد) قرار دارند.

زی ییاد

جدول  .3توزیع فراوانی تمایل پاسخگویان در خصوصی سازی
خیلی زیاد
%

زیاد

F

%

F

تا ح دي

F

%

کم

خیلی کم

F

%

%
1

F

05/8

321

26 /9

65

6/2

15

7/4

57 /9

140

27 /7

67

4/1

10

7/4

18

51 /2

421

26 /9

65

11 /6

28

10 /3

25

-

05

121

28 /1

68

7/4

18

41/5

35

-

-

35 /1

85

30 /2

73

27 /7

67

7

17

-

-

28 /5

69

23 /1

56

28 /9

70

11 /2

27

8/3

تمایل خصوصی سازی
به شرط افزایش میزان تولید

8/7

21

2/9

7
-

حضور به موقع و مرتب مهندسان ،در مزرعه
ارائه یقد ینف تامدخ ق طسوت حیحصو       

8
ب زا یشخب تفایرد طرش ه    

   هزینههههااا با  

حمایتهای مالی دولت

کارشناسان
20

بيمه محصوالت تحت نظر مهندسان
زمينه قانوني ب ريغ ناسدنهم تيلاعف يار     
دولتي

42 /6

103

22/3

54

21 /1

51

41

34

-

-

نظارت دولت بر فعاليت مهندسان

93/7

96

20 /2

49

26 /4

64

6/6

16

7

17

قرارداد قانوني فيمابين

داشتن كي

مقیاس سنجش طیف لیکرت (خیلی کم  -1کم  -2متوسط  -3زیاد  4وخیلی زیاد )5
مطابق جدول ،اولین اولویت انگیزه پاسخگویان درخصوصیسازی حضور به موق  ع ووو مرت عرزم رد ،ناسدنهم ب ههه هههه میییباش .د
تهای مالی
سپس به شرط دریافت بخشی از هزینهها با حمای 
دولت و در رتبه سوم نیز ارائه خدمات فنی دقیق وصحیح توسط کارشناسان قرار دارد .درانتهای این لیست نیز زمين وناق ه ني   
براي فعاليت مهندسان غيردولتي قرار دارد.
جدول  .4اولویت بندی انگیزه پاسخگویان نسبت به خصوصی سازی
رتبه

ضریب تغییرات

انحراف معیار
1

میانگین

انگیزه خصوصی سازی

1

0/ 239

4/ 19

حضور به موقع و مرتب مهندسان ،در مزرعه

2

0/242

1/ 04

4/ 30

به شرط دریافت بخشی از هزینهها ب یلام یاهتیامح ا    

34

0/162

1/ 07

4/ 13

ارائه خدمات فنی دقیق وصحیح توسط کارشناسان

0/672

1/ 09

3/ 94

نظارت دولت بر فعاليت مهندسان

دولت
5
6

0/772

1/ 09

3/39

7

0/023

1/ 29

4/ 03

بيمه محصوالت تحت نظر مهندسان
به شرط افزایش میزان تولید

8

0/523

1/ 23

3/ 79

داشتن كي

9

0/253

1/ 24

3/ 52

زمينه قانوني براي فعاليت مهندسان غير دولتي

قرارداد قانوني فيمابين

مقیاس سنجش طیف لیکرت (خیلی کم  -1کم  -2متوسط  -3زیاد  4وخیلی زیاد )5

جدول ذیل ،نش اهریغتم نیب هطبار هدنهد نا ی لقتسم        
تحقی م اب ق ت هتسباوریغ        ت تأمین م یلا    ت جیور    کش یزروا   

متغیرهای می و راتکه رد هنیزه نازیم ،یتفایرد ماو ناز    
نگرش به حطسرد یجیورت تامدخ    

 99درص هطبار د   

یده یاهریغتم نیب د    
خصوصی میباشد .یافتهها نشان می ی

معنیدار غیر مست میق

خدمات ترویجی موردنیاز ،رضایت ازخدمات ترویج و ی

رابطه مستقیم در سطح  95درصد وبرای سطح تحص تالی

نگرش نسبت به نحوه عملکرد عاملین ترویج درس حط
درصد ،رابطه معنی دارمستقیم وجوددارد .این رابطه ب یار

99

 دوجو د ع نازیم .درا ممم مممملک یاراد در

این رابطه غیرمستقیم در سطح  95درصدمش .دیدرگ هدها   
بین متغیرهای سن ،س اهتیلاعف هقباس ،تشک ریز حط ی      

تمايل كشاورزان شهرستان گرمسار12 ...

کشاورزی ،فاص شرگن ،یزرواشک تامدخ زکرم زا هل      

به نحو کن ب ینو اا ااا متغیررر تتأمین م یلا

نسبت به کشاورزی و تمایل به دریافت خدمات ترویجی

خصوصی مشاهده نشد.

ت جیور

کش یزروا

جدول  .5بررسي رابطه همبستگي بين متغيرهاي مستقل با تأمین مالی ترویج کشاورزی خصوصی
P

0/226
0/ 000
0/328

r

متغير اول
سن

0/ 034

میزان وام دریافتی

** -0/ 284

سطح زیر کشت

-0/5 01

0/ 012

*0/071

میزان عملکرد

0/820

*-0/051

س طح ت ح ص ی الت

0/ 495

0/ 047

0/657

0/120

فاصله از مرکز خدمات کشاورزی

0/ 008

** -0/ 180

میزان هزینه در هکتار

0/ 004

** 0/ 198

ن گ ر ش ن س بت به ن ح وه ع م ل ک رد ع ا م ل ی ن ت ر ویج

سابقه فعالیتهای کشاورزی

0/ 001

**0/022

رضایت ازخدمات ترویجی

0/ 008

** -0/ 180

نگ ر ش به خ دمات ت روی ج ی

0/ 195

0/ 089

0/ 000

**0/524

0/ 532

-0/ 043

نگ ر ش ن سبت به ک شاو ر زی
خ د مات ت روی ج ی م و ردن یا ز
تمایل به دریافت خدمات ترویجی به نحو کنونی

* در سطح  0/50معنيدار ** در سطح  0/10معنيدار

براساس جدول ذیل ،متغیرهای مستقل معنیدار شده بامدل رگرسیون گام به گام وارد چرخه رگرسیون شدند که توانستند  52 /9درصد
( ) R 2 =0/925واریانس موقعیت خصوصیسازی را تبیین نمایند .براین اساس متغیرها در هفتگام وارد فرآیند شدند.
جدول  .6خالصه میزان واریانس تبیینی متغیر وابسته تأمین مالی ترویج کشاورزی خصوصی از طریق متغيرهاي مستقل
میزان خطای استاندارد

Adjusted R Square

R Square

0 / 527

0 / 171

0/ 571

0/ 418

1

R

0/ 683

0 / 462

0/ 172

0/ 025

2

0 / 556

0 / 423

0/ 333

0/ 775

3

0/ 613

0/ 407

0/ 418

0/ 646

4

0 / 275

0/ 485

0/ 497

0/ 705

5

0 / 165

0/ 503

0/ 517

0/ 719

6

0 / 655

0/ 513

0/ 925

0/ 727

7

مدل

جدول  .7خالصه میزان واریانس تبیینی متغیر وابسته تأمین مالی ترویج کشاورزی خصوصی از طریق متغيرهاي مستقل
تعدادگام

متغیرها

B

7

عددثابت

2/ 771

0/ 280

خدمات ترویجی موردنیاز

0/ 706

0/ 960

نگرش نسبت به نحوه عملکرد عاملین ترویج

-0/ 381

0/ 450

-0/ 387

میزان هزینه

2/ 91

0/ 004

0/ 419

- 7/ 353

0/ 001

- 0/ 913

- 6/ 662

0/ 209

0/ 047

0/ 281

4/ 874

0/ 000

-0/ 016

0/5 00

- 0/ 471

- 3/ 563

0/ 001

- 0/ 650

0/ 520

- 0/ 121

-2/ 246

0/ 620

میزان وام
رضایت ازخدمات ترویجی
عملکرد
تحصیالت

براین اساس متغیره فدراو ماگ تفهرد ا ر رد :دندشدنیآ
اولین گام متغیر خدمات ترویجی موردنیاز (مط قبا

Std. Error

  

Beta

t

-

7/ 787

0/ 000

0/ 600

10 /551

0/ 000

- 7/ 150

0/ 000

7/ 827

0/ 000
0/ 000

آذر و همکاران، 87 31،

سطح معنی داری

Ogunremi &, ,Adejo et al،2012

جیاتن   

 )Olatunji,2013وارد ش  هب هک د تت تت تت تنه دودح یئا      17 /5

فر يخ وصديقي 84 31،فعلی وهمک ،نارا  86 31و رس يلو

خصوصی

درصد انگیزه تتأمین م یلا

ت جیور

کش یزروا
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راتبیین میکند .درگام دوم متغیر نگرش نس هوحن هب تب    
عملکرد عاملین ترویج

(Adejo et ،2012, Davidson2002

 )alوارد رگرسیون گردید که دارای بتای  -0/ 387میباشد
ونشان از عدم رضایت ازعملک جیورت نیلماع در ی راد  د دد دددد.
   

سپس متغیر میزان هزینه ب هک دیدرگ دراو دنیآرف نیا ه

دارای ضریب بتای  0/ 419بود (مطابق باتحقیق رضوانفر و
عربي    ،,Saravanan & Gowda،2000 ، 85 31

Azra,

یکنن ینارگن د   
 )2000وام بیشتری برای تولید دریافت م  یی یی
بیشتری برای تأمین هزینههای آموزشی خود دارند که این
دیدگاه با اعتماد سازی مناسب میتواند تغییر یابد (

2012,

 .)Adejo et al،Davidson2002درگ تیاضر مجنپ ما       
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