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كاران نسبت به مديريت ضايعات گندم در استان تحليل نگرش گندم
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  چكيده
 يشيـ مايپ روش به يمركز استان در گندم عاتيضا تيريمد به نسبت كارانگندم نگرش ليتحل ياصل هدف با پژوهش نيا 

 رابطـه  در ديدهآموزش گروه دو به كه مركزي استان كارگندم كشاورزان كليه را حاضر تحقيق آماري جامعه. است شده انجام
 تشكيل تعداد همين به زمينه اين در نديدهآموزش گروه و ،نفر 700 تعداد به آزمودني گروه عنوانبه گندم ضايعات يتمدير با

 از اسـتفاده  بـا  ابتـدا  در لـه مرح دو طـي  در كـه  گرديـد  تعيـين  نفر 103 تعداد به كوكران فرمول اساس بر نمونه حجم. دادند
 كـه  بود پرسشنامه قيتحق ياصل ابزار. شد انجام تصادفي گيرينمونه روش از دهاستفا با سپس و بمتناس انتسابي گيري نمونه
 ابـزار  ييايـ پا. آمـد  دسـت بـه  تهـران  دانشگاه يكشاورز آموزش و جيترو متخصصان از يگروه كمك به آن ييمحتوا ييروا
اري ارتباطي و اطالعاتي، ارتباط     تحقيق نشان داد كه منابع و مج       هاييافته. شد محاسبه) 82/0 (آلفاكرونباخ اساس بر قيتحق

 ونيرگرس ليتحل جينتا. اندتصاص داده  باالترين اولويت پاسخگويان را به خود اخ       راديو و تلويزيون  با عامل ترويج و استفاده از       
ميزان اسـتفاده از     ادوات كشاورزي در اختيار،      ترويجي، تعداد  -هاي آموزشي  دفعات شركت در كالس     كه متغيرهاي  داد نشان

 ريتاث نيشتريب التيتحص زانيم و ياورزمنابع اطالعاتي، ميزان دسترسي به منابع اطالعاتي، ميزان ضايعات گندم، سابقه كش           
  .است داشته دهيندآموزش و دهيدآموزش گروه دو در گندم، عاتيضا تيريمد به نسبت كارانگندم نگرش وابسته، متغير بر را
  

  .ج و آموزش كشاورزي، مركزييكاران، تروم، نگرش، گندم مديريت ضايعات گند:هاي كليديواژه

                                                 
 khoshnodifz@gmail.comنويسنده مسوول مكاتبات، 1*
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  مقدمه
 ميليارد نفر 6دهد جمعيت جهان از  بررسي روند افزايش جمعيت جهان در طول تمدن بشري نشان مي

 8 به 2025رود در سال  درصد در هر سال رو به افزايش است و انتظار مي8/1 با نسبت 1998در سال 
از طرف ديگر ميزان نياز جهاني به ). Ahlander, 1994( ميليارد نفر برسد 4/9به  2050ميليارد و در سال 
 3 تا 5/2رود در كشورهاي جهان سوم حدود  دو برابر شده و انتظار مي1990-2030هاي غذا در طول سال
يقا و آسيا ها در آفر ميليون نفر از انسان800در حال حاضر حدود  ).Daily et al., 1998( برابر افزايش يابد
ل ي به دليان توسعه بخش كشاورزيدر جر). 1380 زاده،ناصريان و ولي(تغذيه قرار دارند تحت شرايط سوء

د از ي عوامل توليور بهرهينه از منابع و ارتقايت منابع، لزوم استفاده بهيت و محدوديش روز افزون جمعيافزا
 روزافزون يازهاي به نيي عالوه بر پاسخگويرزله بخش كشاويوسني برخوردار است تا بديت فراوانياهم

  . انجام دهديان توسعه پايدار به خوبيف خود را در جرير وظاي، بتواند ساييمحصوالت غذا
كه آمارهاي رسمي حكايت از طوريوري در بخش كشاورزي است، بهدهنده پايين بودن بهرهآمارها نشان

كه در كشورهايي مانند هند، پاكستان و چين اين رقم به درحالي.  درصدي در اين بخش دارند4وري بهره
بر اساس آمار سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد مقدار اين ). 1382ايراني، (رسد  درصد مي30بيش از 

؛ 1380 زمردي،(شود  درصد بالغ مي40 درصد و در آفريقا به 33ضايعات در كشورهاي آمريكاي التين به 
ريزي و عدم علت عدم برنامه درصد از درآمد ارزي در سال به4/1يران رقمي در حدود در ا). 1383 بيات،

لذا هزينه باالي ضايعات بار سنگيني بر ). 1387عباسي، (رود دسترسي به امكانات فني و مديريتي به هدر مي
ر و تقاضاي با توجه به نقش محوري گندم در تامين امنيت غذايي كشو. دوش اقتصاد كشور وارد كرده است

فزاينده داخلي آن در صورتي كه نتوان ضريب خودكفايي كشور را در زمينه توليد گندم به سطح قابل قبولي 
پذيري كشور افزايش خواهد يافت و اين امر توسعه بيشتر بخش كشاورزي را رساند، زمينه آسيب

  ).1385ظهري، (ناپذير خواهد ساخت اجتناب
معاونت صنايع و (يعات محصوالت كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي بر طبق مطالعات دفتر كاهش ضا

 نوع محصول 20 محصول باغي و زراعي، مربوط به 60 درصد ضايعات فعلي 90حدود ) امور زيربنايي
باشد كه گندم  مي1بر اساس اين مطالعه، اولويت محصوالت در نظر گرفته شده به شرح جدول شماره . است

ميرمجيدي و همكاران، (ي از نظر ميزان ضايعات در اولويت نخست جاي دارد در ميان محصوالت كشاورز
1386.(  

الزم به . دهدضايعات گندم به طور كلي در چهار مرحله كاشت، داشت، برداشت و پس از آن روي مي
ذكر است كه بخشي از ضايعات مربوط به ضايعات طبيعي حاصل از ريزش و افت طبيعي و مانند آن 

  ).1382دهقان، صورمن(باشد مي
بررسي نقش عوامل انساني در توليد و كاهش ضايعات گندم در مراحل مختلف توليد، تبديل و مصرف 

دهد كه اقدامات چنداني در جهت كاهش ضايعات گندم از طرف مسئولين مربوطه صورت نگرفته و نشان مي
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 جهت كاهش ضايعات از اين بعد آموزش الزم به مخاطبين مورد نظر ارايه نشده است و نظارت كافي در
  ).1385صمدي و همكاران، يزدي(صورت نگرفته است 

  
  بندي محصوالت كشاورزي از نظر ميزان ضايعات اولويت-1جدول 

 اولويت نام محصول اولويت نام محصول

 11 ساير سبزيجات 1 گندم

 12 شلتوك 2 گوجه فرنگي

 13 جو 3 زمينيسيب

 14 پياز 4 چغندرقند

 15 هندوانه 5 رانگو

 16 نارنگي 6 )غير از يونجه(اي ساير نباتات علوفه

 17 يونجه 7 هاي روغنيدانه

 18 خرما 8 سيب

 19 ليمو ترش 9 ايذرت دانه

 20 ليمو شيرين 10 پرتقال

  1386ميرمجيدي و همكاران، : مأخذ
  

عات گندم در استان  ترويجي در كاهش ضاي-هاي آموزشي با هدف بررسي روش1382عاطفي در سال 
 - هاي آموزشيكننده در كالسهايي كه كشاورزان شركتكرمانشاه به اين نتيجه رسيد كه در بررسي مهارت

هاي الزم هاي آموزشي مهارتتوان گفت كه از طريق كالس درصد مي95اند، با اطمينان ترويجي كسب كرده
از .  ترويجي داراي نگرش مثبتي هستند-ي آموزشيهااند و اكثر كشاورزان نسبت به كالسدست آوردهرا به

 ترويجي و استفاده از اين -هاي آموزشيديگر نتايج اين پژوهش آن است كه بين شركت افراد در كالس
ها براي كشاورزان در مناطق مختلف سودمند بوده و يعني اين كالس. داري وجود داردمعنيها رابطهكالس

  ). 1382طفي، عا(گيرند آنان بهره كافي مي
ايي در سطح كشور با هدف كاهش ضايعات در  پروژه گسترده1385صمدي و همكاران در سال يزدي

توليد و مصرف گندم انجام داد و نتايج بررسي در زيربخش ترويج و آموزش كشاورزي حاكي از آن است 
 ضايعات گندم، آرد و نان  نظير سن، سطح سواد و غيره بر ميزانيهاي فردي افرادكه با بررسي اثر ويژگي

كاران با كارشناسان كشاورزي بر  ترويجي و تماس گندم-هاي آموزشيمشخص شد كه استفاده از برنامه
نتيجه اين پژوهش گسترده نشان داد اولين مشكل ضايعات گندم . كاهش ميزان ضايعات گندم تاثيرگذار است

  ). 1385مدي و همكاران، يزدي ص(در كشور، ضعف در مسايل آموزشي و فرهنگي است 
 در پژوهشي با موضوع آموزش و ترويج مديريت ضايعات محصوالت 1994محمدي در سال ملك

كشاورزي به اين نتيجه رسيد كه مروجان كشاورزي مرتبط با مديريت ضايعات بايد ارزش غذا را به خوبي 
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يي و در نتيجه آن، افزايش ضايعات در به افكار عمومي نشان داده و با تغييير نگرش آنها، از رفتار غيرعقال
  ).Malek-Mohamadi, 1994(محصوالت كشاورزي جلوگيري به عمل آورند 

 در پژوهشي ديگر با هدف بررسي فاكتورهاي موثر بر ضايعات گندم، آرد و 2006محمدي در سال ملك
موزشي به خصوص در هاي شخصي پاسخگويان شامل نيازهاي آنان در ايران به اين نتيجه رسيد كه ويژگي

-Malek 2006(ترين عوامل تاثيرگذار بر ضايعات آرد و نان در اين مطالعه بودند كاران از مهمميان گندم

Mohamadi, .(  
كار براي  با هدف بررسي عوامل موثر بر انگيزش كشاورزان گندم1383در پژوهش توسل در سال 

كار با داده شد كه بين متغير وابسته انگيزش گندمهاي ترويجي طرح محوري گندم، نشان شركت در فعاليت
كار به مروج و دفعات تماس با مروج رابطه هاي ترويجي، نگرش گندمكار به فعاليتمتغيرهاي نگرش گندم

هاي ها نسبت به فعاليتداري وجود داشته و در تحليل رگرسيوني متغيرهاي سن، نگرش آنمثبت و معني
هاي ترويجي طرح محوري گندم ج بيشترين تأثير را براي شركت در فعاليتترويجي، نگرش نسبت به مرو

  ).1383توسل، (باشند دارا مي
 كشاورز 295 كه بر روي 1994 به نقل از حسين و همكاران در سال 1384در تحقيق محمدي در سال 

بر دانش، داري پاكستاني صورت گرفت، مشخص شد كه تماس با كاركنان كشاورزي تاثير مثبت و معني
  ). 1384محمدي، (نگرش و پذيرش زارعان دارد 

 نان  در بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر كاهش ضايعات گندم، آرد و1383بيگي در سال علي
كاران، دفع موجودات مضر مثل پرندگان و مورچه را باعث  درصد از گندم30حدود  به اين نتيجه رسيد كه

اي كاران و ميزان ضايعات رابطهبين سن، سابقه كار و تحصيالت گندم. نندداكاهش بركت گندم خود مي
ميزان ضايعات گندم . وجود نداشت، ولي نتايج حاكي از آن است كه رهبران محلي، ضايعات كمتري دارند

  ).1383بيگي، علي(ها و اعتقادات مختلف نسبت به شغل كشاورزي نيز متفاوت نبود كشاورزان داراي ديدگاه
داران نسبت به تلقيح مصنوعي در گاوهاي  در تحليل نگرش دام1387امچي و صديقي در سال يادارپ

داران نسبت به تلقيح مصنوعي نگرش مثبت و نسبتاً مثبت  درصد دام4/58شيري به اين نتيجه رسيدند كه 
صنوعي رابطه منفي و داران با نگرش آنها نسبت به تلقيح مدارند و بين متغيرهاي سن و سابقه فعاليت دام

پاداريامچي و (دار وجود دارد دار و بين درآمد، دانش فني و  سواد با نگرش رابطه مثبت و معنيمعني
 ).1387صديقي، 

، نيز بر سهم عمده و نقش 1988  در سالهاي تحقيقات محمدي به نقل از الگودان و همكاراندر يافته
هاي ي آموزشي و ترويجي در تغيير نگرش و پذيرش ايدههاها و برنامهمهم و كارساز شركت در كالس

  ).1384محمدي، (جديد در بين كشاورزان تاكيد دارد 
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  اهداف تحقيق 
 به يعات گندم در استان مركزيت ضايريكاران نسبت به مدل نگرش گندمياين تحقيق با هدف كلي تحل

  : هش قرار گرفتدر اين راستا، اهداف اختصاصي زير مد نظر اين پژو. اجرا درآمد
  ديده و نديده در زمينه مديريت ضايعات گندم؛ اي دو گروه آموزشهاي فردي و حرفهبررسي ويژگي. 1
  ديده و نديده نسبت به مديريت ضايعات گندم؛                بررسي و مقايسه نگرش دو گروه آموزش. 2
  كاران؛فاده گندمبندي منابع و مجاري اطالعاتي و ارتباطي مورد استاولويت. 3
  اي آنان؛هاي فردي و حرفهكاران در دو گروه با ويژگيتحليل ميزان همبستگي نگرش گندم. 4
ديده ت ضايعات گندم در دو گروه آموزشيكاران نسبت به مديرتعيين متغيرهاي تاثيرگذار بر نگرش گندم. 5

  .و نديده
  

 پژوهشروش

 در يعات گندم در استان مركزيت ضايرين نسبت به مدكارال نگرش گندميمطالعه حاضر با هدف تحل
اين تحقيق از لحاظ هدف، كاربردي، از نظر امكان كنترل متغيرها از نوع .  طراحي و اجرا گرديد1388سال 

ها و از لحاظ گردآوري داده) رويداديپس(شناسي تحقيق از نوع پيشين پژوهي ي، ارتباطي، از نظر روشعلّ
ه به دو كار استان مركزي است كجامعه آماري تحقيق حاضر كشاورزان گندم. اني استاز نوع تحقيقات ميد

 ترويجي در رابطه با مديريت ضايعات گندم -هاي آموزشيگروهي كه در كالس. ندبندي شدگروه تقسيم
كه در  دوم گروهي قرار گرفت وعنوان گروه آزمودني مدنظر  نفر بود و به700ها اند و تعداد آنشركت كرده
م نمونه بر اساس آزمون كوكران حج. باشندعنوان گروه گواه مدنظر مياند و بهها شركت ننمودهاين كالس

گيري انتسابي متناسب و سپس با  نفر تعيين گرديد كه در طي دو مرحله در ابتدا با استفاده از نمونه103تعداد 
ان از تكميل پرسشنامه و جلوگيري از افت جهت اطمين. گيري تصادفي انجام شداستفاده از روش نمونه

عنوان گروه نديده بهوزش نفر افزايش داده شد و به همين تعداد از گروه آم120 به  مورد بررسينمونه، تعداد
هاي فردي،  گويه بود كه در برگيرنده ويژگي92اي شامل ابزار پژوهش پرسشنامه. شاهد مدنظر قرار گرفت

  . هاي پژوهش بود ترويجي، و مولفه- مشاركتي، آموزشي-اقتصادي، زراعي، اجتماعي
هاي سنجنده متغيرهاي مستقل تحقيق در يك مجموعه منظم از عبارات، داراي ترتيب خاص و گويه

ها به فراخور بقيه گويه. تدوين شد) 4 تا 0زياد در دامنه از هيچ تا خيلي(هاي مساوي در مقياس ليكرت وزن
هاي كه برخي از قسمتبا توجه به اين.  به صورت باز و دو وجهي ارايه شدديگر اهداف در پرسشنامه

 بود كه نياز به توضيح براي كشاورزان داشت، بنابراين ه موضوع تحقيق شامل سئواالتي دشوارپرسشنامه بنا ب
جهت . جهت تكميل هر پرسشنامه و جهت اطمينان از رفع ابهامات كشاورزان از روش مصاحبه استفاده شد

 پرسشنامه در جامعه مورد مطالعه بين كشاورزان توزيع گرديد كه طي 30تعيين اعتبار پرسشنامه ابتدا تعداد 
دهنده اعتبار مناسب دست آمد كه نشانبه) 82/0(آلفا براي متغيرهاي تحقيق در حد مطلوب آن كرونباخ
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ترويج و آموزش كشاورزي روايي صوري پرسشنامه بر اساس نظر جمعي از اساتيد گروه. پرسشنامه بود
  . دانشگاه تهران تأييد گرديد
ها، صورت ها و بخش تحليل استنباطي دادهها در دو بخش شامل بخش توصيف دادهتجزيه و تحليل داده

معيار،  انحراف،هاي توصيفي نظير فراواني، درصد، ميانگينها، از آمارهدر بخش تحليل توصيفي داده. گرفت
ليل رگرسيون چندگانه در ها از ضرايب همبستگي و تح بخش تحليل استنباطي دادهضريب تغييرات و در

  .   استفاده گرديدv13SPSSافزار محيط نرم
) كامالً مخالفم(ها در دامنه بين صفر كه پاسخكاران، با توجه به اينجهت توصيف پراكندگي نگرش گندم

 به شرح زير به چهار طبقه تقسيم ISDMتفاده از فرمول قرار داشتند، ميزان نگرش با اس) كامالً موافقم (4و 
  :شد

     A < Mean – St.d نگرش منفي  =A 

 B < Mean≤  Mean – St.d نگرش نسبتاً منفي  =B 

 C < Mean + St.d ≤  Mean نگرش نسبتاً مثبت  =C 

 Mean + St.d ≥ Dرش مثبت نگ  =D  
بدين ترتيب كه افراد . داقدام گرديهاي مركزي و پراكندگي  استفاده از شاخصسنجي افراد بادر نگرش

سنجي آنها كمتر از تفاضل ميانگين د كه مجموع نمرات حاصل از نگرشافرادي بودن، Aقرار گرفته در گروه 
.  به مديريت ضايعات گندم داشتندمعيار جامعه است و اين دسته نگرش منفي نسبتنمرات از انحراف

 كمتر از ميانگين جامعه و بيشتر از تفاضل ميانگين و Bنمرات حاصل از نگرش سنجي در افراد گروه 
 نمرات آنها Cافراد گروه . معيار است و نگرش نسبتاً منفي نسبت به مديريت ضايعات گندم داشتندانحراف

معيار است و اين دسته نگرش نسبتاً مثبتي انگين و انحرافبيشتر از ميانگين جامعه و كمتر از مجموع مي
سنجي آنها بيش  كه مجموع نمرات حاصل از نگرشDنسبت به مديريت ضايعات گندم داشته و افراد گروه 

  .معيار است، نگرش مثبتي نسبت به مديريت ضايعات گندم داشتنداز مجموع ميانگين و انحراف
  

 هاافتهي

                    اي پاسخگويانرفههاي فردي و ح ويژگي
 سال بود و حداقل سن كشاورزان در هر 51ديده و نديده در حدود  ميانگين سني هر دو گروه آموزش

تمامي نمونه مورد مطالعه مردان .  سال بود91 و 78ترتيب  سال و حداكثر سن به20 و 17ترتيب دو گروه به
ل يا  سا1-5ديده و نديده در بازه اواني در گروه آموزشاز نظر سطح تحصيالت بيشترين فر. بودند

 نفر 5كرد و نزديك به ميانگين افراد خانوار در دو گروه چندان تفاوتي نمي. تحصيالتي در سطح ابتدايي بود
از نظر سطح .  سال بود33حدود ميانگين سابقه فعاليت در شغل كشاورزي براي هر دو گروه در . بود
 درصد 4/45ديده، و در گروه آموزش) مجموع آبي و ديم( درصد از اراضي زيركشت 7/47كشت گندم،  زير

  . هكتار مساحت داشتند5نديده كمتر از در گروه آموزش
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 ميليون تومان و 460/4ديده برابر با ميانگين درآمد ناخالص ساالنه حاصل از كشت گندم در گروه آموزش
ديده آالت كشاورزي در گروه آموزشاز نظر مالكيت ماشين. بود ميليون تومان 090/4نديده در گروه آموزش

 درصد مالك 27  و22 درصد مالك بذركار، 29 و 17 درصد مالك تراكتور، 51 و45ترتيب و نديده به
 .بودند...  درصد مالك كمباين و14 و 8كودپاش سانتريفوژ،  

 و 86/26ترتيب نديده بهديده و گروه آموزشدو ميانگين ميزان ضايعات گندم در مرحله كاشت در 
ترتيب ديده و نديده بهميانگين ميزان ضايعات گندم در مرحله داشت در گروه آموزش.  درصد بود04/26
ديده و نديده  درصد، و ميانگين ميزان ضايعات گندم در مرحله برداشت در گروه آموزش92/10 و 16/10
ديده اواني ميزان ضايعات گندم در مجموع، در گروه آموزشبيشترين فر.  درصد بود27/10 و 48/9ترتيب به

 درصد قرار داشت و كمترين فراواني در هر دو گروه در 01/20-25 و 01/5-10ترتيب در بازه و نديده به
  .  درصد بود74/15 و 5/15ترتيب نديده بهديده و  درصد و ميانگين ضايعات گندم گروه آموزش1-5بازه 

د دفعات مراجعه به مراكز ترويجي و تحقيقي از سوي كشاورزان بايد گفت كه مطابق در رابطه با تعدا
 بار در ماه و 3 )بيشترين فراوانيبا ( درصد كشاورزان 30ديده، بيش از ، در گروه آموزش2جدول شماره 

ه بيش از نديددر گروه آموزش.  بار و بيشتر در ماه به مروج مراجعه دارند5) كمترين فراواني( درصد 5/12
 2نمايند و تنها عنوان بيشترين فراواني، تنها يك بار در ماه به مروج منطقه مراجعه مي درصد آنان به30

در رابطه با مراجعه .  بار و بيشتر در ماه به مراكز ترويجي تردد دارند5عنوان كمترين فراواني،  بههادرصد آن
 درصد آنان اصالً به مراكز تحقيقاتي 70 گفت بيش از كشاورزان به مراكز تحقيقاتي در هر دو گروه بايد

  .نمايندمراجعه نمي
  

  ديده و نديده توزيع فراواني دفعات مراجعه به مراكز تحقيقي، ترويجي در دو گروه آموزش-2جدول 
 نديدهگروه آموزش ديدهگروه آموزش

 ****محقق ***مروج **محقق *مروج
  دفعات مراجعه

  در ماه
 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني صددر فراواني

0 14 4/12 80 8/70 15 46/15 76 35/78 

1 18 9/15 10 8/8 31 95/31 9 27/9 

2 16 2/14 14 4/12 20 6/20 9 27/9 

3 34 1/30 4 5/3 25 72/25 1 03/1 

4 17 0/15 3 7/2 4 12/4 1 03/1 

 03/1 1 06/2 2 8/1 2 4/12 14  و بيشتر5

 100 97 100 97 100 113 100 113 جمع

  39/0: نيانگيم****  82/1: نيانگيم***  68/0: نيانگيم**  83/2: نيانگيم*
  

اين روش در بخش روش  (ISDMمنظور ارزيابي كيفي نگرش با استفاده از روش در تحقيق حاضر به
 در جدول شماره همان طور كه نتايج مندرج. سطوح نگرش به چهار طبقه تقسيم شد) تحقيق شرح داده شد
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 درصد پاسخگويان نگرش مثبت و 9/62 و 7/63ترتيب، ديده و نديده بهدهد در گروه آموزش نشان مي3
  . درصد آنان نگرش منفي و نسبتاً منفي نسبت به مديريت ضايعات گندم داشتند1/37 و 3/36نسبتاً مثبت، 

  
  ات گندمديده و نديده نسبت به مديريت ضايع نگرش گروه آموزش-3جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )N=210(اساس اولويت استفاده از منابع و مجاري ارتباطي و اطالعاتي   توزيع پاسخگويان بر-4جدول 
  
 
  

           
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، ارتباط با عامل ترويج، استفاده از ي و اطالعاتي ارتباطي، منابع و مجار4ها در جدول شماره مطابق يافته
 ترويجي، باالترين اولويت -هاي آموزشيو استفاده از كالس) راديو و تلويزيون(هي هاي انبورسانه

 درصد تراكمي درصد فراواني ديدهنگرش گروه آموزش

 9/23 9/23 27 مثبت

 7/63 8/39 45 نسبتاً مثبت

 8/85 1/22 25 نسبتاً منفي

 100 2/14 16 منفي

 - 100 113 جمع

 درصد تراكمي درصد فراواني نديدهنگرش گروه آموزش

 1/2 1/2 2 مثبت

 9/62 8/60 59 نسبتاً مثبت

 4/80 5/17 17 منفي نسبتاً 

 100 6/19 19 منفي

 - 100 97 جمع

 منابع و مجاري ارتباطي و اطالعاتي آماره
 اولويت تغييراتضريب معيارانحراف ميانگين

 1 38/0 21/1 21/3 مروج

 2 52/0 48/1 86/2 راديو و تلويزيون

 3 51/0 44/1 83/2  ترويجي-كالس آموزشي

 4 63/0 37/1 19/2 هافروشندگان نهاده

 5 71/0 51/1 13/2 ساير كشاورزان

 6 80/0 55/1 94/1 مجله و نشريه ترويجي

 7 87/0 47/1 70/1 بازديد گروهي

 8 04/1 68/1 62/1 مزرعه نمايشي

 9 01/1 57/1 56/1 گاناعتباردهند

 10 15/1 51/1 32/1 نمايش فيلم

 11 73/1 10/1 64/0 متخصصين موضوعي

 12 83/1 11/1 61/0 نمايشگاه ترويجي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  استان مركزيكاران نسبت به مديريت ضايعات گندم در تحليل نگرش گندم 51 

ها، ساير  استفاده از منابع اطالعاتي چون فروشندگان نهاده.اندپاسخگويان را به خود اختصاص داده
  .اندهاي بعدي قرار گرفته مجالت و نشريات ترويجي در اولويتكشاورزان،
ديده در زمينه مديريت دهد، در گروه آموزش نشان مي5 در جدول شماره هاي تحقيق مندرجيافته

 ترويجي، دسترسي به منابع اطالعاتي و -ضايعات گندم، بين متغيرهاي دفعات شركت در كالس آموزشي
 درصد، و متغيرهاي ميزان تحصيالت، درآمد ساالنه حاصل از كشت 1استفاده از منابع اطالعاتي در سطح 

دار و بين متغيرهاي ضايعات گندم در مرحله كاشت و ضايعات  درصد رابطه مثبت و معني5 گندم در سطح
 درصد و بين متغيرهاي سابقه كشاورزي، مساحت زيركشت 1گندم در مجموع، با متغير وابسته، در سطح 

 درصد رابطه منفي و 5گندم، ادوات كشاورزي در اختيار و ضايعات گندم در مرحله برداشت در سطح 
  . داري با متغير وابسته نگرش نسبت به مديريت ضايعات گندم، وجود داردمعني

 درصد و متغيرهـاي     1ن متغير سابقه كشاورزي در سطح       ينديده در زمينه مديريت ضايعات گندم، ب       در مورد گروه آموزش   
تغيرهاي درآمد سـاالنه حاصـل     دار و م   درصد رابطه مثبت و معني     5ميزان تحصيالت و استفاده از منابع اطالعاتي در سطح          

 درصد و متغيرهاي مساحت زيركشت گندم، ضايعات گنـدم          1از كشت گندم و ضايعات گندم در مرحله كاشت در سطح            
داري با متغير وابـسته، نگـرش نـسبت     درصد رابطه منفي و معني5در سطح در مرحله داشت و ضايعات گندم در مجموع     

  .به مديريت ضايعات گندم، وجود دارد
   

  كاران نسبت به مديريت ضايعات گندم در دو گروه مورد مطالعهگندم همبستگي متغيرهاي مستقل با نگرش –5جدول 

      05/0≤P*          01/0≤ P**  
  

   نديدهگروه آموزش ديدهگروه آموزش
 داريسطح معني ضريب همبستگي داريسطح معني ضريب همبستگي متغير

 286/0 295/0 46/0 188/0 سن

 048/0 237/0* 046/0 231/0* ميزان تحصيالت

 001/0 345/0** 037/0 -197/0* سابقه كشاورزي

 000/0 -542/0** 011/0 240/0* درآمد ساالنه حاصل از كشت گندم

 045/0 -327/0* 015/0 -229/0* مساحت زيركشت گندم

 19/0 -471/0 041/0 -193/0* ادوات كشاورزي در اختيار

 000/0 -409/0** 000/0 -367/0** ضايعات گندم در مرحله كاشت

 060/0 -347/0* 193/0 -123/0 ضايعات گندم در مرحله داشت

 20/0 201/0 015/0 -227/0* ضايعات گندم در مرحله برداشت

 035/0 -299/0* 009/0 -246/0** ضايعات گندم در مجموع

 361/0 310/0 000/0 379/0** دفعات شركت در كالس آموزشي ترويجي

 298/0 286/0 000/0 192/0** دسترسي به منابع اطالعاتي

 048/0 430/0* 008/0 180/0** استفاده از منابع اطالعاتي
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كه آيا بين متغير نگرش نسبت به مديريت ضايعات گندم در دو گروه مورد مطالعه، گروه براي تعيين اين
داري وجود نديده در اين زمينه، اختالف معنيموزشديده در زمينه مديريت ضايعات گندم و گروه آآموزش

دهد بين  نشان مي6هاي مندرج در جدول شماره طور كه يافتههمان.  استفاده گرديدtدارد يا خير، از آزمون 
 درصد تفاوت 5ديده و نديده از نظر نگرش نسبت به مديريت ضايعات گندم در سطح دو گروه آموزش

  .ردداري وجود دامثبت و معني
  

  كاران نسبت به مديريت ضايعات گندم براي مقايسه ميانگين نگرش گندم t آزمون–6جدول 

        05/0≤P *         01/0≤ P**  
 

ديده، پس از گام در گروه آموزشبهنتايج تجزيه و تحليل رگرسيون چندمتغيره با استفاده از روش گام
 ترويجي، -هاي آموزشيدهد كه متغيرهاي دفعات شركت در كالسورود كليه متغيرهاي مستقل نشان مي

ت گندم، ميزان استفاده از  در اختيار، ميزان دسترسي به منابع اطالعاتي، ميزان ضايعايتعداد ادوات كشاورز
 درصد از تغييرات در متغير وابسته، نگرش نسبت به 9/47منابع اطالعاتي و سابقه كشاورزي در مجموع 

  .نمايندمديريت ضايعات گندم را تبيين مي
  

  هديد ضرايب متغيرها در گام ششم در معادله رگرسيون نگرش نسبت به مديريت ضايعات گندم در گروه آموزش-7جدول 

000/0=SigF.        54/18=F        479/0=RAdj      506/0=R2        71/0=R  
   

، معادله خطي حاصل از تحليل 8ه شده در جدول شماره يو نتايج ارابا توجه به توضيحات فوق 
  :توان بدين قرار نوشتديده را ميرگرسيوني در گروه آموزش

Y= 057/12   306/0+  X1 - 529/0  X2 + 944/1  X3 - 763/1  X4 + 624/0  X5 - 215/0  X6 
  

 داريسطح معني t معيارانحراف ميانگين تعداد سطوح متغير

 51/3 61/22 113 ديدهآموزش
 سطح آموزشي

 03/3 24/14 97 نديدهآموزش

*53/18  
 

048/0 

 داريسطح معني Beta معيارانحراف B متغير گام

 x1( 306/0 041/0 524/0 000/0(هاي ترويجي دفعات شركت در كالس 1

 x2( 529/0- 224/0 169/0- 020/0( در اختيار يادوات كشاورز 2

 x3( 944/1 363/0 857/0 000/0(دسترسي به منابع اطالعاتي  3

 x4( 763/1- 362/0 821/0- 000/0(ميزان ضايعات گندم  4

 x5( 624/0 230/0 208/0 008/0(استفاده از منابع اطالعاتي  5

 x6( 215/0- 091/0 164/0- 019/0(سابقه كشاورزي  6

 000/0 - 607/1 057/12 عدد ثابت 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  استان مركزيكاران نسبت به مديريت ضايعات گندم در تحليل نگرش گندم 53 

نديده، پس از گام در گروه آموزشبهنتايج تجزيه و تحليل رگرسيون چندمتغيره با استفاده از روش گام
ورود كليه متغيرهاي مستقل نشان داد كه متغيرهاي ميزان استفاده از منابع اطالعاتي، ميزان ضايعات گندم، 

 درصد از تغييرات در متغير وابسته نگرش نسبت به 8/32سابقه كشاورزي و ميزان تحصيالت، در مجموع 
  .دنماينمديريت ضايعات گندم را تبيين مي

  
  نديدهت ضايعات گندم در گروه آموزشي ضرايب متغيرها در گام چهارم در معادله رگرسيون نگرش نسبت به مدير-8جدول 

   000/0=SigF.        88/14=F          328/0=RAdj      351/0=R2         593/0=R  
  

، معادله خطي حاصل از تحليل 8ه شده در جدول شماره يارابا توجه به توضيحات فوق و نتايج 
  :باشدنديده به شكل زير ميرگرسيوني در گروه آموزش

Y= 845/11  265/0+  X1 - 243/0  X2 + 747/6  X3 + 212/0  X4 
         

  گيريبحث و نتيجه
.  پرداخته استيزعات گندم در استان مركيت ضايريكاران نسبت به مدل نگرش گندمياين مطالعه به تحل

هاي تحقيق، در رابطه با منابع و مجاري ارتباطي و اطالعاتي، ارتباط با عامل ترويج و استفاده از مطابق يافته
 باالترين اولويت ، ترويجي-هاي آموزشيو استفاده از كالس) راديو و تلويزيون(هاي انبوهي رسانه

  . پاسخگويان را دارا بودند
ديده بيشتر از گروه قيق، ميزان ارتباط با مراكز ترويجي در گروه آموزشاساس نتايج اين تح  بر
در مورد . ها از قوت بيشتري برخوردار استشهري بودن در آندر واقع ويژگي جهان. نديده استآموزش

 درصد هر دو گروه اصالً به اين مراكز 70مراكز تحقيقاتي وضعيت دو گروه تقريباً يكسان است و بيش از 
توان دريافت پاسخ از مروجان منطقه و عدم نياز به نظرات متخصصين امر عه ندارند كه دليل آن را ميمراج

تحقيقات، دوري مسافت تا مراكز تحقيقات، زياد بودن شكاف اطالعاتي بين دو گروه محققان و كشاورزان 
  .شوددانست كه اصوالً اين شكاف توسط مراكز ترويجي پوشش داده مي

داري مشاهده ج، بين دو گروه از نظر نگرش نسبت به مديريت ضايعات گندم تفاوت معنييبر اساس نتا
 ترويجي مديريت ضايعات گندم بر نگرش افراد تاثير مثبتي -هاي آموزشيدر واقع شركت در دوره. شد

س نتايج به طوري كه بر اسا.  حركتي نيز نمايان نموده است-داشته و بالتبع تاثير خود را در حيطه مهارتي

 داريسطح معني Beta معيارانحراف B متغير گام

 x1( 265/0 045/0 454/0 000/0(ميزان استفاده از منابع اطالعاتي  1

 x2( 243/0- 102/0 185/0- 019/0(ميزان ضايعات گندم  2

 x3( 747/6 022/0 317/0 003/0(ميزان سابقه كشاورزي  3

 x4( 212/0 092/0 240/0 022/0(ميزان تحصيالت  4

 000/0 - 859/1 845/11 عدد ثابت 
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اين يافته با نتايج . نديده بودديده كمتر از گروه آموزشتحقيق، ميانگين ضايعات گندم در گروه آموزش
  .نيز مطابقت دارد) 1384(و محمدي ) 1385(صمدي و همكاران ، يزدي)1382(تحقيقات عاطفي 

شت گندم، ادوات ديده متغيرهاي سابقه كشاورزي، مساحت زيركمطابق نتايج تحقيق، در گروه آموزش
بدين معني . داري ديده شدكشاورزي در اختيار و ضايعات گندم با نگرش آنها رابطه آماري معكوس و معني

 در اختيار دارند ياند و ادوات كشاورزي بيشترتري را به زيركشت بردهكاراني كه اراضي وسيعكه گندم
ين افرادي كه نسبت به مديريت ضايعات تري دارند و همچننسبت به مديريت ضايعات گندم نگرش منفي

  . تري بودند، ضايعات گندم كمتري داشتندگندم داراي نگرش مثبت
 ترويجي براي افراد بيشتر شود و ميزان دسترسي -هاي آموزشيچه دفعات شركت در دوره همچنين هر

ديريت ضايعات گندم تري نسبت به مو استفاده آنان از منابع اطالعاتي افزايش يابد، افراد نگرش مثبت
كنندگان در اي كه شركتگونهبه. هاي رفتاري در افراد استكننده حيطهدر واقع اين يافته تبيين. خواهند يافت

 ترويجي با افزايش دانش و اطالعات آنان نسبت به مديريت ضايعات گندم از حيطه -هاي آموزشيدوره
 - ديده دال بر ارتقا افراد تا حيطه روانيروه آموزشدانشي به نگرشي راه يافته، همچنان كه نتايج در گ

نديده بين سطح تحصيالت و در مورد گروه آموزش. نديده در اين زمينه استحركتي، نسبت به گروه آموزش
داري مشاهده سابقه در شغل كشاورزي با نگرش آنان نسبت به مديريت ضايعات گندم رابطه مثبت و معني

اين . تري نسبت به مديريت ضايعات گندم دارندتر نگرش مثبتتجربهباسوادتر و بادين معني كه افراد شد، ب
  . كندميمطابقت ) 1387(امچي و صديقي يجه تحقيق با نتايج تحقيق پادارينت

نديده با مساعد شدن نگرش افراد نسبت به مديريت ضايعات با توجه به نتايج تحقيق در گروه آموزش
اندركاران امر ترويج كشاورزي بايد توجه داشته بنابراين دست. خواهد يافتگندم، ميزان ضايعات كاهش 

توان نگرش آنان را تغيير داد و مثبت نمود و تنها با بهبود كاران ميباشند كه با ارتقاي دانش و آگاهي گندم
كليد ن يبنابرا. ها را از سوي افراد داشتتوان انتظار پذيرش نوآوريدانش و سطح نگرش است كه مي

دگاه و نگرش آنان نسبت يها در جامعه و در بين كشاورزان به طور اخص تغيير دموفقيت در پيشبرد نوآوري
  .به آن پديده است

صمدي و همكاران ، يزدي)1387(امچي و صديقي ي، پادار)1384( در اين زمينه نتايج تحقيقات محمدي 
  . نمايندمينيز اين نتيجه تحقيق را تاييد ) 1382(، عاطفي )1385(

 ترويجي، تعداد -هاي آموزشينتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه متغيرهاي دفعات شركت در دوره
ادوات كشاورزي در اختيار، ميزان استفاده از منابع اطالعاتي، ميزان دسترسي به منابع اطالعاتي، ميزان 

كاران نسبت  متغير وابسته نگرش گندمضايعات گندم، سابقه كشاورزي و ميزان تحصيالت بيشترين تاثير را بر
  . نديده داشته استديده و آموزشبه مديريت ضايعات گندم، در دو گروه آموزش
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  پيشنهادها
هاي آموزشـي بـا     باشند، لذا در تدارك برنامه    كه اكثريت قريب به اتفاق كشاورزان مسن مي       با توجه به اين    −

 ترويجـي اثـربخش و   -هـاي آموزشـي    تـدارك دوره   منظـور هاي فني و تخصصي ترويج بـه      تشكيل كميته 
  .متناسب با اصول آموزش بزرگساالن در مناطق مختلف، دقت نظر و توجه بيشتري اعمال گردد

بر اساس نتايج اين تحقيق ميانگين ميزان سواد هر دو گروه در حد تحصيالت ابتدايي بود، لذا در تـدارك                  −
هـاي روز مزرعـه امكـان آمـوزش         هاي عملي و نمايش   ش ترويجي با گنجاندن آموز    -هاي آموزشي برنامه

  .سازي آن اهتمام ورزيدبهتر مخاطبين را فراهم نمود و در بيان مواد آموزشي در شفاف
كه ميانگين سابقه فعاليت در شغل كشاورزي كشاورزان در دو گروه نزديـك بـه سـه دهـه                   با توجه به اين    −

دهد تا با تلفيق دانـش بـومي كـشاورزان بـا     مروجان قرار مي قيمتي در اختيار    باشد،  اين خود منبع ذي     مي
  .دانش جديد محتواي آموزشي مناسب و متناسب را تدارك و در اختيار جامعه مخاطب قرار دهند

-دهد متغيرهـاي تاثيرگـذار در نگـرش گنـدم         همان طور كه نتايج تحليل همبستگي و رگرسيون نشان مي          −

اند و از آنجا كه عاملين ترويج كشاورزي نقش اساسي و بنيادي در     يكاران، بيشتر از نوع متغيرهاي ترويج     
شود از مروجين و كارشناساني كه داراي هاي آموزشي و اثربخشي آن دارند، لذا پيشنهاد مي   توسعه فعاليت 

كاري در كليه مراحل توليد و از مهارت الزم و دانش هاي فردي و اجتماعي و آگاه به مباحث گندم      ويژگي
 .  استفاده گردد-كاران را دارندها به گندماند و قدرت انتقال يافتهز برخوردار بودهبه رو

اي كـشاورزان،  هـاي حرفـه  جهت اثرگذاري بر ارتباط مؤثرتر كشاورزان با مروجان جهت ارتقـاء توانـايي      −
اوره و شود مروجان با در اختيار قرار دادن وقت بيـشتري از خـود بـه كـشاورزان، زمينـه مـش                 پيشنهاد مي 

رسـمي و   از سويي با مراجعه به مزارع و برقراري ارتباطات غير         . همكاري بيشتر براي آنان را فراهم نمايند      
هــاي هــاي آموزشــي و ايجــاد مــشوقبــاال بــردن ســطح آگــاهي كــشاورزان از طريــق برگــزاري كارگــاه

 بيـشتر آنـان     بخش، جهت تقويت حضور كشاورزان در جلسات آموزشي، زمينه مشاركت هر چه           انگيزش
و در مجمـوع    ...) ارقام مقاوم به ريزش، استفاده از مكانيزاسيون و       (هاي متناسب منطقه    در پذيرش فناوري  

  . را فراهم نمايند- اين محصول استراتژيك -كاهش ضايعات گندم 
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