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  چكيدهچكيده
از اين رو مطالعه حاضر با هدف بررسـي منـابع   . غفلت عاملين ترويج از مسائل روانشناختي كشاورزان، مانع تحقق شايسته اهداف آرماني ترويج شده است

ي آن را همبستگي است و جامعه آمـار  -اين تحقيق از نوع توصيفي. كند دستاوردهايي براي بخش ترويج كشاورزي ارائه دهد كنترل كشاورزان تالش مي
حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از جدول كرجسي و . دهند تشكيل مي) نفر 230(كشاورزان سه شهرك بيستون، بلوردي و الزهرا در شهرستان هرسين 

د از كشـاورزان،  درصـ  55طبق نتايج به دسـت آمـده، حـدود    . گيري از نوع تصادفي با انتساب متناسب بوده است روش نمونه. نفر تعيين شد 144مورگان، 
هـا   ها و شكست هاي خود را به عوامل بيرون از خود مثل شانس و اقبال يـا دشـواري موقعيـت    داراي منابع كنترل بيروني هستند؛ بدين معني كه موفقيت

عوامـل ژنتيكـي، روحيـه    بنـدي و تحـت عنـاوين شـانس و تـأثير       كنترل در شش عامل دسـته  هاي منابع عاملي، گويه با استفاده از تحليل. دهند نسبت مي
هاي حاصل از رگرسيون نيز نشان داد  يافته. گريزي نام گذاري شدند گرايي و ريسك شانسي، سنت طلبي و اتكاء به خود، دانش و تجربه، باور به بد استقالل

است كـه در    ي خودارزيابي و تحصيالت بودهاي، تواناي كنترل به ترتيب سبك مديريت قانونمند، تجارب عمومي و حرفه كننده منابع مهمترين عوامل تبيين
  . كنند بيني مي درصد از تغييرات واريانس منابع كنترل را پيش 45مجموع 

  
  منابع كنترل، سبك مديريت، ترويج و آموزش كشاورزي :واژگان كليدي

                                                 
 ،نويسنده مسئول مكاتباتbinaianakram@yahoo.com 

 )29 ياپيپ( 1394، بهار  1سال هشتم، شماره  ،يو آموزش كشاورز جيترو يها مجله پژوهش
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) 29 ياپيپ( 1394، بهار  1سال هشتم، شماره  ،يو آموزش كشاورز جيترو يها مجله پژوهش

  
  مقدمه

هاي سودمند كشاورزي و  انتقال و اشاعه نوآوري
همچنين دانش موجود به كشاورزان، به منظور افزايش 
كمي و كيفي توليد كشاورزي و بهزيستي همگاني از 

بخش قابل توجهي از . اي برخوردار است ويژهاهميت 
ترويج  ي نظام مسئوليت اجراي اين امر بر عهده

يكي از داليل عدم توفيق . باشد كشاورزي مي
هاي ترويجي اين است كه كارشناس كشاورزي  برنامه

هاي  عليرغم تسلط به مفاهيم علمي، در تنظيم برنامه
ل اثربخش براي جامعه كشاورزان چندان موفق عم

موفقيت در ). 1386اميني و ميردامادي، (نكرده است 
هاي ترويجي مستلزم توجه به  تنظيم و اجراي برنامه

هاي مخاطبان از جمله ابعاد شخصيتي  تمامي ويژگي
باشد كه مورد غفلت پژوهشگران و  ها مي پنهان آن

از آن . محققان در بخش كشاورزي قرار گرفته است
كشاورزان و زارعان  1لتوان به منابع كنتر جمله مي
درك و شناخت منابع كنترل، يك اصل مهم . اشاره كرد

پيش . هاي يادگيري است در فهميدن طبيعت فرآيند
هاي ترويجي اين است كه اگر  فرض بيشتر برنامه

هاي مروجان را بپذيرد  كشاورز پيشنهادها و توصيه
اين مطلب به . يابد مي ءاش ارتقا يياها و كار دستاورد

واقعيت اشاره دارد كه كشاورز داراي منبع كنترل اين 
ها را  در مقابل، كشاورزي كه پيشنهاد. دروني است
گيرد ممكن است داراي منبع كنترل بيروني  ناديده مي

؛ گرچه داليل واضحي مبني بر تأثير دروني بودن باشد
تست . (Nuthall, 2010)بر توانايي باال وجود ندارد 

-1950هاي  در سال) LOC( روانشناسي منابع كنترل
رسميت يافت و كاربرد آن در علوم اجتماعي و  1960

 ,Jain & Singh(صنعت فراوان مشاهده شده است 

روتر در بيان مفهوم منبع كنترل، به دو بعد ). 2008
                                                 

١Locus Of Control 

گروهي كه . فرضي دروني و بيروني اشاره دارد
هاي خود را به شخص خود  ها و شكست موفقيت

اد داراي منبع كنترل دروني ناميده دهند، افر نسبت مي
هاي  ها و شكست شوند و گروه دوم كه موفقيت مي

خود را به عوامل بيرون از خود مثل بخت و اقبال يا 
دهند، افراد داراي منبع  ها نسبت مي دشواري موقعيت

 ,Jahromi, & Zamani)اند  كنترل بيروني نام گرفته

كنترل به بيان ديگر اشخاص داراي منبع . (2007
كوشي،  دروني باور دارند كه كارآمدي، تدبير، سخت

هاي مثبت خواهد  پذيري به پيامد احتياط و مسئوليت
انجاميد و رفتارشان نقش مهمي در افزايش 

. هاي بد دارد هاي خوب و كاهش برونداد برونداد
برعكس افرادي كه منبع كنترل بيروني دارند، 

دانند  فتار خود نميهاي مثبت يا منفي را پيامد ر رويداد
بلكه آن را به شانس، سرنوشت، نفوذ افراد قدرتمند و 

. دهند عوامل محيطي ناشناخته مهار نشدني نسبت مي
به اعتقاد روتر، منابع كنترل دروني، در واقع اعتقاد به 
كنترل دستاوردهاي آينده بوسيله خود فرد است و 
 منابع كنترل بيروني به باور كنترل همه چيز توسط

به طور كلي منبع . گردد شرايط بيروني هر فرد بر مي
ها  رسد چرا كه دروني كنترل دروني مطلوب به نظر مي

كساني هستند كه گرايش به انجام بهتر كارها دارند 
)Jagdischchandra & Vijayashree, 2011(  و

 ,Perry(كنند  مديريت قويتري را در كارها اعمال مي

اسايي منابع كنترل زارعين بنابراين اهميت شن). 1990
و لزوم تقويت منابع كنترل دروني در جهت دستيابي 

ها از يك سو و ارتقاي كارآيي  به توانايي مديريتي آن
تواند  هاي ترويج از سوي ديگر، مي بخشي برنامه و اثر

 .لزوم انجام تحقيق حاضر را نمايان سازد

مهارت و پيشرفت را  »ها دروني«فرض عمومي كه 
دهند و براي آن ارزش بيشتري قائلند در  مي ترجيح
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دانند  شانس و تصادف را برتر مي »ها بيروني«حالي كه 
بسياري همچون جوليان و كاتز،  محققان توسط

؛ 1377غضنفري، ( اشنايدر و ريو ثابت شده است
Nuthall, 2010 .( به گفتهMartinez (2003)  پشتكار و

اهداف و منابع اصرار افراد براي موفقيت به تجارب، 
در اين ميان، مهمترين عامل، منابع . كنترل وابسته است
اشخاصي كه منابع كنترل دروني باال . كنترل بوده است

دارند باور دارند كه اتفاقات و حوادث، نتيجه رفتارها 
و اعمال خود شخص است و اين دسته افراد در 

در پي كسب اطالعات،  تر و دائما  كارهاي خود، جدي
بررسي . (House, 2000)دانش و يادگيري هستند 

هاي  دهد كه منابع كنترل در زمينه مطالعات نشان مي
مختلفي از جمله تجارت، بهداشت، كشاورزي و به 

 Yon.ويژه روانشناسي مورد مطالعه قرار گرفته است

Lim et al. (2012) اي در كره جنوبي پي  طي مطالعه
ه بين منابع كنترل با رضايت كارآموزان و اند ك برده

. اي مثبت و مستقيم وجود دارد ها رابطه موفقيت آن
Ghasemzadeh et al. (2012) اي به  طي مطالعه

بررسي روابط بين عزت نفس و منابع كنترل در 
اند و به اين نتيجه رسيدند  دانشجويان ايراني پرداخته

با منابع داري  كه عزت نفس، ارتباط مثبت و معني
كنترل دروني دارند و در مقابل اين ارتباط براي منابع 

  .اي منفي بوده است كنترل بيروني، رابطه
Mueller & Thomas (2001)  نشان دادند كه

كند كه  كارآفريني در جوامعي نمود بيشتري پيدا مي
 .Mamlin et al. مردم در آن منبع كنترل دروني دارند

اند  نيز به بررسي در زمينه منبع كنترل پرداخته (2003)
و به اين نتيجه رسيدند كه مردان بيشتر از زنان تمايل 

 ,.Ghasemzadeh et al)به منبع كنترل دروني دارند

دهدكه  ها نشان مي همچنين نتايج مطالعات آن (2012
افراد با سنين باالترو افراد با جايگاه باالتر در 

بودن  ايل بيشتري به درونيتشكيالت سازماني تم

بر اين باور است كه  Schieman (2001).دارند
متغيرهاي سن و سطح تحصيالت، از آنجا كه 

پذيري  ميزان تجارب در زندگي و جامعه  كننده منعكس
از . گذارند افراد هستند، بر روي منابع كنترل تأثير مي

جمله مطالعات انجام شده در زمينه ارتباط منابع كنترل 
 & ,Jahromiمطالعات  توان به مي ،ا بخش كشاورزيب

Zamani (2007) جهرمي و زماني به . اشاره نمود
مقايسه منابع كنترل دو گروه توليدكنندگان گندم با 
سطح عملكرد باال و سطح عملكرد پايين در شيراز 

نتايج اين مطالعه بيانگر وجود رابطه مثبت و . پرداختند
كاران و منابع كنترل دروني  دار بين عملكرد گندم معني
همچنين، در اين مطالعه مشخص شد كه . است
ي كشاورزي، دسترسي  هايي نظير عالقه به حرفه متغير

به منابع اطالعات و تحصيالت كشاورزان با عملكرد 
در نهايت، . مثبت و معني دار دارد  ها رابطه زراعي آن

را جهرمي و زماني، پارامترهاي رفتاري و روانشناختي 
در نحوه مديريت مزرعه و سطح توليد مؤثر 

طي مطالعات صورت گرفته توسط . برشمردند
Nuthall (2010)  در بين كشاورزان نيوزيلند، مشخص

هايي از  با متغير شده است كه منابع كنترل كشاورزان
كشاورزان  سبك مديريتي، تجارب و اهدافجمله 

دار دارد؛ همچنين وجود رابطه  همبستگي معني
سبك مديريتي، تجارب،  دار بين متغيرهاي عنيم

توانايي  باارزيابي  هاي خود تواناييو  اهداف، هوش
 .Kaine et al. نيز محرز شده استها  آن مديريتي

دهند كه يك ارتباط  اي نشان مي طي مطالعه (2004)
ها به  و گرايش آن زارعاندار بين منابع كنترل  معني

مشاركت در  پذيرش نوآوري و اهداف مالي و
در مطالعه  ها آن. هاي ترويجي وجود دارد فعاليت

گرايي  توان درون كه مي رسيدندديگري به اين نتيجه 
هايي نظير  منابع كنترل افراد را با استفاده از تكنيك

آموزش مهارت، بازخورد و آموزش تجربي به 
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به اين ترتيب تحقيقات ؛ هاي مختلف تقويت كرد شيوه
كه منابع كنترل با آموزش قابل  دهد اخير نشان مي

تغييرند و فرض ثابت بودن منابع كنترل را با ترديد 
  ,Jagdischchandra & Vijayashree)كند  مواجه مي

هاي پژوهشي  توجه به مباحث نظري و يافتهبا  (2011
توان به اين نتيجه رسيد كه منابع كنترل  ياد شده، مي

بوده ها  رفتار آن كشاورزان، عاملي تعيين كننده در بروز
هاي مديريتي،  و عوامل مختلفي از جمله سبك

تجارب، سن، جنسيت، تحصيالت و توانايي 
ارزيابي كشاورزان در تعيين منابع كنترل آنان  خود
اي در  هاي گسترده گر چه پژوهش. گذار است تأثير

خارج از كشور در زمينه بررسي منابع كنترل 
 چنين مطالعاتي كشاورزان صورت گرفته است اما خأل

  . در داخل كشور محسوس است
 

  اهداف تحقيق
بررسي عوامل مؤثر بر منابع  تحقيقهدف اصلي 
دستاورهايي براي ترويج كشاورزي : كنترل كشاورزان

دستيابي به هدف ذكر . مي باشد شهرستان هرسيندر 
 همچون شده مستلزم دستيابي به اهداف اختصاصي

هاي بيستون،  هركتعيين منابع كنترل كشاورزان ش
تعيين باورهاي اساسي كشاورزان در ؛ بلوردي و الزهرا

هاي مديريتي  تعيين سبك؛ زمينه منابع كنترل
تعيين عوامل مؤثر بر منابع كنترل  ؛كشاورزان

 .باشد ميكشاورزان 

  
  روش پژوهش

از نظر و  اين تحقيق به لحاظ هدف، كاربردي
ابزار گردآوري .استهمبستگي ، روش، توصيفي

جامعه آماري تحقيق، . تحقيق،پرسشنامه است هاي داده
هاي بيستون، بلوردي و الزهرا  كشاورزان شهرك  كليه

به دليل وجود ). نفر 230(در شهرستان هرسين بودند 

هاي فصلي و عدم امكان مطالعه همه  مهاجرت
گيري با استفاده از جدول  كشاورزان، اقدام به نمونه

نفر تعيين  144مونه كرجسي و مورگان شد و حجم ن
اي انتساب  گيري طبقه با استفاده از روش نمونه. گرديد

متناسب، حجم نمونه بين سه شهرك بيستون، بلوردي 
و  50، 69و الزهرا توزيع و به ترتيب در هر شهرك 

ها نيز از نرم  براي تحليل داده. نفر انتخاب شدند 25
هاي مختلف  بخش. استفاده شد SPSSV16افزار 
هاي سنجش  گويه) الف: امه عبارت بودند ازپرسشن
اي كشاورزان،  هاي شخصي و حرفه ويژگي

گويه با  19هاي سنجش منابع كنترل شامل  گويه)ب
 ،5=تا كامال  درست 1=كامال  نادرست: بندي طيف رتبه

گويه  25هاي سنجش سبك مديريتي شامل  گويه )پ
، 5=تا كامال  درست 1=كامال  نادرست بندي رتبه باطيف

اي  هاي سنجش تجارب عمومي و حرفه گويه) ت
تا  1=كامال  نادرست بندي رتبه گويه باطيف 41شامل 

هاي سنجش توانايي  گويه) ، ث5=كامال  درست
ارزيابي كشاورزان در زمينه هاي مديريت تغذيه  خود

حيوانات، مديريت محصول و مرتع، مديريت كارگران 
ريزي  مهو شركاء، مديريت مالي و فروش و برنا

كه ) توان باال: 10توان كم تا :1دهي از  امتياز(بلندمدت 
باشد و  يم Nuthall (2010)   همگي برگرفته از مطالعه

مورد مطالعه، تغييرها و   جهت تطابق با شرايط جامعه
جهت ارزيابي . هاي الزم اعمال گرديده است اصالح

ها  منابع كنترل، ابتدا حداكثر نمره، از ضرب تعداد گويه
به دست آمد ) امتياز 5(در باالترين امتياز ) گويه 19(
همچنين حداقل نمره، از ضرب تعداد ). 5×19= 95(

). 1×19=19(ها در كمترين امتياز محاسبه گرديد  گويه
سپس بر مبناي حداقل و حداكثر نمره، سطح ميانگين، 
محاسبه و نمرات اكتسابي هر كشاورز با سطح ميانگين 

نمرات باالتر از ميانگين، منابع كنترل . مقايسه شد
تر از ميانگين، منابع كنترل  دروني، و نمرات پايين
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 پايايي تعيين منظور به. دهد بيروني را نشان مي
مقدار . ب آلفاي كرونباخ استفاده شدپرسشنامه، از ضري

هاي مختلف پرسشنامه از  اين ضريب براي بخش
هاي  هاي سنجش منابع كنترل، گويه جمله گويه

هاي سنجش تجارب  سنجش سبك مديريتي، گويه
هاي سنجش توانايي  اي و گويه عمومي و حرفه

به 89/0، 89/0، 86/0، 69/0ارزيابي به ترتيب  خود
هاي مختلف  ين روايي بخشبراي تعي. دست آمد

پرسشنامه از نظرات كارشناسان سازمان جهاد 
  .كشاورزي استان كرمانشاه استفاده شد

  
  ها يافته

اي كشاورزان  هاي شخصي و حرفه بررسي ويژگي
درصد از كشاورزان را  80دهد كه حدود  نشان مي

توزيع فراواني . دهند مردان و بقيه را زنان تشكيل مي
درصد از  44طالعه نشان داد كه سن افراد مورد م

 35سال، حدود  35تا  25كشاورزان در گروه سني 
درصد  5/3سال،  45تا  36درصد در گروه سني 

 46درصد باالتر از  17سال و  25مخاطبان كمتر از 
سال  38سال سن دارند؛ ميانگين سني افراد حدود 

سواد و يا در حد  درصد كشاورزان بي 35. است
درصد  20حدود . ن سواد دارندخواندن و نوشت

درصد مدرك  5/21كشاورزان داراي مدرك سيكل، 
درصد  3/8ديپلم،  درصد مدرك فوق 8/11ديپلم، 

ليسانس و  درصد مدرك فوق 2مدرك ليسانس و 
ميزان متوسط تجارب عمومي و . باشند باالتر مي

هاي مربوطه،  اي كشاورزان، پس از بررسي گويه حرفه
، نشان از ميزان نسبتا  باالي سطح 6/3با مقدار عددي 

همچنين ). =SD=6/3M ,77/0(تجارب در افراد دارد 
كشاورزان، توانايي خود را نسبت به همتايان خود، به 

  .اند ، ارزيابي كرده1شرح جدول 

  
  هاي خود زان از تواناييميانگين و انحراف معيار ارزيابي كشاور -1جدول

 انحراف معيار *ميانگين گويه رديف
  66/2 7/6 مديريت تغذيه حيوانات 1
  32/2 5/6 مديريت محصول و مرتع 2
  19/2 4/7 مديريت كارگران و شركاء 3
  84/1 4/7 مديريت مالي و فروش 4
  26/2 7/6 ريزي بلندمدتبرنامه 5

  توان باال: 10توان كم تا :1دهي از  امتياز*                      
  

نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه متوسط نمره 
نمره از  3/49اكتسابي كشاورزان از بخش منابع كنترل، 

ه بوده است ك 41/8معيار  نمره با انحراف 95مجموع 
منابع (درصد از كشاورزان نمره باالتر از ميانگين  4/44

تر از  ها نمره پايين درصد از آن 3/55و ) كنترل دروني
جهت . اند كسب كرده) منابع كنترل بيروني(ميانگين 

تعيين باورهاي اساسي كشاورزان در زمينه منابع 

كنترل، تحليل عاملي اكتشافي انجام شد كه نتايج در 
روش چرخش وريماكس بوده و . استآمده  2جدول 

اين . در نظر گرفته شد 4/0بارهاي عاملي باالتر از 
عامل با مقادير ويژه  6تحليل عاملي منجر به استخراج

گرديد كه مجموع اين ) Eigen value>1(باالتر از يك 
با . درصد از واريانس را تبيين كرد 62.12عوامل، 

ملي را در هر هايي كه بيشترين بار عا توجه به متغير
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شانس و تأثير «ها به ترتيب  عامل دارند، نام عامل
روحيه استقالل طلبي و اتكاء به «، »عوامل ژنتيكي

» شانسي باور به بد«، »و تجربه دانش«، »خود
  .انتخاب گرديد» گريزي ريسك«و » گرايي سنت«

  
  ين، انحراف معيار و بارهاي عاملي متغيرهاي تشكيل دهنده عوامل مربوطه به منابع كنترلميانگ -2جدول

  هاي منابع كنترل هايي از گويه فراز  نام عامل
بار 
  عاملي

ميانگين 
   گويه

انحراف 
  معيار

ميانگين 
  *عامل

شانس و تأثير 
  عوامل ژنتيكي

عدم تغيير در روش انجام و مديريت كارها به دليل ترس از همراه نبودن
  شانس 

852/0  939/1  107/1    

    419/1  286/2  779/0 اعتقاد به بد شانس بودن خود و خوش شانس بودن ديگران
  523/2  178/1  697/2  691/0 اعتقاد به وجود ژن به عنوان تعيين كننده توانايي مديران

    357/1  829/2  628/0 نااميدشدن در شرايط سخت كاري
    206/1  866/2  519/0 نداشتن كنترل بر ميزان توليد

روحيه
استقالل طلبي 

و اتكاء به 
  خود

    515/1  109/3  770/0 موفقيت شخص در دستيابي به اهداف خود
    165/1  281/3  656/0 متكي نبودن به ديگران در انجام كارها

  099/3  238/1  884/2  558/0 عدم اعتقاد به وجود شانس
    177/1  123/3  519/0 مصمم براي عمل به افكار درست

دانش و
  تجربه

    091/1  814/2  649/0 كوشي و آموزش محوري در همكاران سخت
  781/2  042/1  719/2  648/0 آمبزمديريت اطرافيان و همكاران به طور موفقيت

    020/1  810/2  573/0 اعتقاد به قابل كنترل بودن امور با استفاده از دانش و تخصص
باور به

  شانسي بد
هاي فرد به دليل شانس بد صرف تأميناعتقاد به اينكه نتيجه تالش

  مي شود هاي ديگران خواسته
789/0  424/2  269/1  658/2  

ها براي برقراريميلي آنتالش براي برقراري رابطه خوب با ديگران و بي
  اين رابطه 

424/0 892/2  348/1    

  792/2  316/1  826/2  741/0 ريزي دقيق قبل از انجام هر كار انجام برنامه  گراييسنت
    171/1  759/2  703/0 هاي يكسان در طول ساليان متمادياستفاده از روش

  689/2  388/1  966/2  825/0 هاي قابل اعتماد و مطمئناستفاده از روش  گريزيريسك
    256/1  412/2  519/0 عدم توانايي كنترل به هنگام حوادث طبيعي و غير مترقبه

K-M-O= 580/0  Bartletts test (chi- square= 68/788   sig= 000/0 5=تا كامال درست 1=كامال نادرست: بندي طيف رتبه*   (  
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 ...براي ترويج كشاورزيدستاورهايي : بررسي عوامل مؤثر بر منابع كنترل كشاورزان

  ميانگين، انحراف معيار و بارهاي عاملي متغيرهاي تشكيل دهنده عوامل مربوطه به سبك مديريتي  -3جدول

  ميانگين گويه  بار عاملي  )شخصيت(هاي سبك مديريتي  گويه  نام عامل
انحراف 
  معيار

ميانگين 
  *عامل

مديريت 
  قانونمند

    506/1  222/3 740/0 ريزي دقيق قبل از انجام كارهاتمايل به انجام برنامه
    073/1  820/2 646/0 سخت گيري و جديت زياد در انجام كارها

    203/1  911/2 643/0 استقبال از مشاركت و هم صحبتي با اطرافيان
    047/1  226/3 625/0 پايبند بودن به اصول مديريت

  074/3  542/1  418/3 550/0 تمايل به انجام كارها با استفاده از امكانات موجود
يادداشت برداري و بررسي جوانب مالي قبل از

  انجام هر كار 
539/0 443/3  625/1    

    197/1  938/2 538/0 اعتماد به تجربه به جاي اعتماد به حدس و گمان
    214/1  617/2 401/0 اعتقاد به انجام تمام و كمال هر كار

مديريت 
همراه با 
  اضطراب

    273/1  308/2 694/0 نگراني از اظهار نظر ديگران در مورد كارهاي خود
    476/1  548/2 627/0  مضطرب شدن به دليل تصميمات گرفته شده

تحسين همكاران و كشاورزاني كه از لحاظ مالي
دهند احساسات و عواطف  اجازه نميحسابگرند و 

  تصميماتشان اثر بگذاردبر 

608/0 144/3  488/1    

  767/2  336/1  343/3 577/0 اعتقاد به نگه داري هر سند و مدرك
لذت از عضو بودن در تشكل هاي كشاورزان و

  ها  ارتباط داشتن با آن
491/0 639/2  256/1    

    358/1  621/2 483/0 هايي با حجم كار باالاضطراب در موقعيت

مديريت 
  اي مشاوره

هاي جديد و هيجان انگيز دراستقبال از روش
 كشاورزي

720/0 682/2  272/1    

اشتياق براي صحبت كردن با ديگران در مورد
 هاي زراعي جديد روش

667/0 222/3  245/1  010/3  

    209/1  126/3 489/0توجه به نظرات ديگران در مورد انجام كارهاي خود

مديريت 
  مشاركتي

    367/1  106/3 718/0 تأمين اطالعات فني مورد نياز از ديگران
ها وشريك كردن اطرافيان و همكاران در موفقيت

 ها شكست

700/0 410/2  234/1  642/2  

    219/1  412/2 664/0 تحمل اشتباهات همكاران و اطرافيان

مديريت 
  ناكارآمد

هاييتفاوتي نسبت به ديگران به ويژه در موقعيت بي
 با فشار كاري زياد 

باور به مشكل بودن ايجاد سيستم توليدي و مديريتي 
 مطلوب 

كردن كارگران و اطرافيان براي انجام كارها با  رها
 روش دلخواه خودشان 

654/0 
628/0  
503/0  

027/2  
773/2  
973/1  

231/1  
273/1  
106/1  

257/2  

K-M-O= 617/0   Bartletts test (chi- square= 968/1061   sig= 000/0 5=تا كامال درست 1=كامال نادرست: بندي طيف رتبه *   (  
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) 29 ياپيپ( 1394، بهار  1سال هشتم، شماره  ،يو آموزش كشاورز جيترو يها مجله پژوهش

  
هاي مديريتي  ترين سبك جهت تعيين مهم

نتايج . كشاورزان نيز تحليل عامل اكتشافي انجام شد
روش چرخش . قابل مشاهده است، 3در جدول 

در نظر  4/0وريماكس و بارهاي عاملي باالتر از 
عامل  5هاي سبك مديريتي،  از گويه. گرفته شد

درصد از  15/48استخراج شد كه در مجموع، 
  .واريانس را تبيين كرد

، »مديريت قانونمند«ها به ترتيب  نام اين عامل 
، »اي همديريت مشاور«، »مديريت همراه با اضطراب«
. نام گرفت» مديريت ناكارآمد«و » مديريت مشاركتي«

ميانگين نمرات اكتسابي كشاورزان در هر عامل نشان 
 و مديريت 07/3دهد، مديريت قانونمند با ميانگين  مي

هاي  ترين سبك ، مهم01/3اي با ميانگين  مشاوره
  .مديريتي كشاورزان مورد مطالعه هستند

يش بيني منابع پ هدفدر راستاي دستيابي به 
هاي مورد بررسي از رگرسيون  كنترل بر اساس متغير

خطي از  هاي هم بررسي آماره. گانه استفاده شد چند
دهد  ، نشان مي4در جدول  VIF1جمله تولرانس و 

اختالف بين ميزان تخمين زده شده و مقدار واقعي 
وقتي كه . ضرايب رگرسيون استاندارد شده زياد نيست

رهاي مستقل مدل، هيچ گونه هيچ يك از متغي
وابستگي خطي با ساير متغيرهاي مستقل ندارند، 

ها يك خواهد شد و  ضريب تعيين براي همه آن
بنابراين عامل تورم واريانس به ازاي تمام متغيرهاي 

  . د، اختيار خواهد نمو1مستقل، مقدار عددي 
هاي مستقل  مقادير اين آماره براي اكثريت متغير

بدست آمده است كه نشان  2تا  1ن تحقيق حاضر بي
. دهد مشكلي براي انجام محاسبات وجود ندارد مي

، نشان 10، مقادير باالي  VIFچرا كه براي آماره 

                                                 
١Variance Inflation Factor 

هاي مستقل  خطي زياد بين متغير دهنده وجود رابطه هم
  . آورد است كه مشكل جدي به وجود مي

يكي ديگر از مفروضاتي كه در رگرسيون مد نظر 
تفاوت بين مقادير (رد، استقالل خطاها گي قرار مي

بيني شده توسط معادله  واقعي و مقادير پيش
در صورتي كه فرضيه . از يكديگر است) رگرسيون

استقالل خطاها رد شود و خطاها با يكديگر همبستگي 
. داشته باشند امكان استفاده از رگرسيون وجود ندارد
ز به منظور بررسي استقالل خطاها در رگرسيون، ا

مقدار آماره . شود استفاده مي 2واتسون - آزمون دوربين
متغير است و مقادير بين  4تا  0واتسون بين  -دوربين

شدن فرض استقالل  دهنده پذيرفته نشان 5/2تا  5/1
، مقدار 4طبق مندرجات جدول . بين خطاها است

بدست  146/2واتسون براي مدل رگرسيوني، -دوربين
ها در رگرسيون  باقيماندهدهد  آمده است كه نشان مي

  . مستقل هستند
دهد كه مهمترين عوامل  نتايج رگرسيون نشان مي

كننده منابع كنترل به ترتيب سبك مديريت  تبيين
نايي  اي، توا قانونمند، تجارب عمومي و حرفه

ارزيابي و تحصيالت هستند كه در مجموع حدود  خود
بيين درصد از تغييرات واريانس منابع كنترل را ت 45
  . كنند مي

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
٢Durbin-Watson 
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  )=Y منابع كنترل(هاي مستقل بر متغير وابسته  تأثير متغير -4جدول

 B Beta t  Sig.t  هاي مستقل متغير
Collinearity Statistics Durbin-

Watdon Tolerance VIF    
       000/0 272/18 - 703/48  مقدار ثابت

    586/5 482/0 693/6 000/0 768/0  303/1  (X1)سبك مديريت قانونمند 
  352/2 268/0 001/4 000/0 889/0  125/1  146/2 (X2)اي  تجارب عمومي و حرفه

    157/3 281/0 640/3 000/0 783/0  277/1  (X3) توانايي خودارزيابي 
    292/2 184/0 462/2 015/0 713/0  403/1  (X4) تحصيالت 

       R= 668/0     R2= 447/0     R2 Adj= 431/0    F= 585/46     sig.F= 000/0  
  

  بحث و نتيجه گيري
مطالعه حاضر با هدف بررسي منابع كنترل 
كشاورزان و به جهت تعيين عواملي كه منجر به 

هايي با منابع كنترل  گرفتن هر زارع در گروه قرار
مطابق با . شود، انجام شده است دروني و بيروني مي

) درصد 55(نتايج بدست آمده، اكثريت كشاورزان 
عواملي كه  يكي از. اند داراي منبع كنترل بيروني بوده

تواند تا حدي اين نتيجه را توجيه كند محدوديت  مي
تسلط كامل كشاورزان به محيط كار خود، به دليل 
تغييرات دائمي شرايط، به ويژه شرايط آب و هوايي 

به عبارتي شرايط متغير در بخش كشاورزي، . باشد مي
تواند يكي از موانع تسلط كشاورز به محيط زندگي  مي

جهت شناسايي باورهاي . سوب شوداي وي مح حرفه
هاي منابع كنترل تحليل عاملي  اساسي افراد، در گويه

هاي  انجام شد و منجر به استخراج شش عامل با نام
طلبي و  شانس و تأثير عوامل ژنتيكي، روحيه استقالل
شانسي،  اتكاء به خود، دانش و تجربه، باور به بد

س و عامل شان. گريزي گرديد گرايي و ريسك سنت
تأثير عوامل ژنتيكي، گوياي اين باور است كه شانس 
در زندگي افراد تعيين كننده بوده و موفقيت در 

باور به وجود . مديريت كارها، خصوصيتي ذاتي است
شانس و تأثير عوامل ژنتيكي مشخصه افرادي است كه 

منبع كنترل بيروني دارند و معتقدند كه آن چه براي 
دف است و ر شانس و تصاآيد در اث ها پيش مي آن

روحيه . ها، تأثير چنداني در دستاوردها ندارد تالش آن
طلبي و اتكاء به خود، به عنوان مهم ترين باور  استقالل

منابع كنترل، در   كشاورزان مورد مطالعه در زمينه
ها،  كساني وجود دارد كه معتقدند دستاوردهاي آن

ها به هاست؛ براي انجام كار نتيجه عملكرد خود آن
اين . كنند كسي متكي نيستند و خود به عمل اقدام مي

افراد كساني هستند كه خود را سازندگان اصلي 
دانند؛ باور دارند كه خود اتفاقات  شان مي زندگي

اند و اتفاقات آينده را  گذشته و حال را به وجود آورده
بيان ) 1388(شريعتمدار . كنند خودشان تعيين مي

، چنين افرادي در وسط پيوستار كند كه احتماال  مي
ها قرار دارند چرا كه موفقيت در  ها و بيروني دروني

انجام هر كاري را تنها در گرو تالش و عمل خود 
عامل دانش و تجربه، مشخصه افرادي است . بينند مي

كه قادرند ديگران را براي انجام كارها متقاعد كنند و 
رت جهت انجام بهتر كارها به كسب دانش مباد

فارز بر اين باور است كه گرايش به دانش و . ورزند مي
هاي شخصيتي افرادي با منبع كنترل  تجربه از ويژگي

كند كه افراد با منبع كنترل  دروني است؛ وي بيان مي
نياز فرايند  دروني، كسب دانش و اطالعات را پيش
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در ). 1390شائمي و براري (دانند  گيري مي تصميم
گيرند كه  نسي، كساني قرار ميعامل باور به بدشا

شوند  مند مي ها بهره معتقدند ديگران از دستاوردهاي آن
شانسي، در  باور به بد. و خودشان شانس خوبي ندارند

 افرادي با منبع كنترل بيروني مورد انتظار است
(Kreitner & Kinicki ,2001) .گرايي به عنوان  سنت

مطالعه در  يكي از مهم ترين باورهاي كشاورزان مورد
ي منابع كنترل، باور كساني است كه به استفاده از  زمينه
ريزي  هاي آزمون شده معتقدند و بدون برنامه روش

گريزي، نشان  ريسك. زنند قبلي دست به عمل نمي
دهنده باور افرادي است كه در صورت عدم اطمينان 

كنند؛ به  از حصول موفقيت در كار، به عمل اقدام نمي
ها قابل پذيرش  خطر احتمالي براي آن عبارتي هيچ

هاي سبك  جهت تعيين مهم ترين عامل. نيست
مديريت نيز از روش تحليل عاملي اكتشافي بهره 

هاي استخراج شده از سبك مديريت  عامل. گرفته شد
سبك مديريت قانونمند، مديريت همراه با : عبارتند از

اي، مديريت مشاركتي و  اضطراب، مديريت مشاوره
سبك مديريت قانونمند به عنوان . ريت ناكارآمدمدي

مهم ترين سبك مديريتي كشاورزان مورد مطالعه، 
معرف سبكي است كه در آن مدير، بسيار جدي و 

مديريت همراه با . پايبند به اصول مديريت است
اضطراب، سبك مديراني است كه همواره به دليل 

و كارهاي پيش رو و يا تصميمات گرفته شده، نگران 
مديريت . شوند در مقابل حجم زياد كار مضطرب مي

اي، مديريتي است كه در آن، نظر افراد براي  مشاوره
شود و همواره به دنبال  انجام كارها پرسيده مي

سبك . باشد هاي جديد براي انجام كار مي روش
 سبك ازنوعي است عبارت مشاركتي مديريت

روش  فراوان آن،كاربرد مشخصه مديريت،كه
 ازافراد، هريك به آن وطي است گروهي گيري متصمي

 كارخود از در تا شودمي داده ايگسترده فرصت

اميني و ميردامادي، (كنند  استفاده فردي صالحيت
؛ اين سبك، سيستمي داوطلبانه و مسئوالنه )1386

است كه منجر به رضايت روحي اعضاء شده و 
سبك مديريت ناكارآمد . شود موجب تحقق اهداف مي

دهنده سبكي است كه در آن مدير، ايجاد  نيز، نشان
پندارند و انجام  سيستم مديريتي مطلوب را سخت مي

سپارد؛ بنابراين  شكلي به ديگران مي امور را به هر
رود و اقدامات ناهماهنگ رخ  مدير از وظايف، كنار مي

اين نوع مديريت، به تضعيف تمركز افراد و . دهد مي
يعقوبي و همكاران، (شود  كردن هدف ختم مي گم

دهد كه  نتايج حاصل از رگرسيون نشان مي). 1389
ومي و چهار عامل سبك مديريت قانونمند، تجارب عم

ارزيابي و تحصيالت، مهم ترين  نايي خود اي، توا حرفه
عوامل تعيين كننده منابع كنترل كشاورزان مورد 

سبك مديريت قانونمند، در افرادي . باشند مطالعه، مي
وجود دارد كه تمايل دارند كنترل اوضاع و شرايط را 
در دست بگيرند؛ از اين رو قوانين و شرايط سختي را 

  . كنند خود اعمال مي بر محيط كار
دهد، كساني كه سعي  مطالعات انجام شده نشان مي

تري  در كنترل شرايط دارند داراي منبع كنترل دروني
. (Nuthall, 2010; Yon Lim et al. 2012)هستند 

اي كشاورزان نيز در تعيين  تجارب عمومي و حرفه
ها نقش بسزايي دارد؛ به عبارتي كانون  منابع كنترل آن

اي  هاي عمومي و حرفه كنترل افراد، تحت تأثير تجربه
گنجي، (گيرد  ها، در طي دوران زندگي شكل مي آن

1384 .(  
Kaine et al. (2004)  وSchieman (2001)  نيز

شدن منبع  بيشتر، منجر به دروني معتقدند كه تجربه
اين نتيجه قابل انتظار بوده است چرا . گردد كنترل مي

كه در منطقه مورد مطالعه، كشاورزان با تجربه بيشتر، 
احساس تسلط بيشتري بر اوضاع و حتي اطرافيان 

توانند بر رفتار ديگران تأثير  خود دارند و معتقدند مي
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به عنوان سومين  توانايي خودارزيابي،. گذار باشند
. عامل تعيين كننده منابع كنترل كشاورزان مطرح است

در جامعه مورد مطالعه، كشاورزاني كه توانايي خود را 
هاي مختلف توليد،  نسبت به همتايان خود، در بخش

اند، اعتقاد بيشتري به كنترل  در سطح زياد ارزيابي كرده
ابي تأثير توانايي خودارزي. اوضاع توسط خويش دارند

كشاورزان بر تعيين منابع كنترل، منطبق بر نتايج 
متغير سطح . باشد مي Haine)2003(تحقيقات 

كننده منابع  تحصيالت به عنوان آخرين عامل تبيين
دهد افرادي با تحصيالت  كنترل افراد است و نشان مي
تري دارند كه خود گوياي  باالتر، منابع كنترل دروني

 بع كنترل استتأثير آموزش بر تغيير منا

(Vijayashree, 2011) . پژوهش حاضر با پژوهش
 ,Jahromi, & Zamani)؛ )1385(پنتريچ و شانك 

كه نشان دادند تحصيالت باالتر با منبع كنترل  (2007
مطالعه و . دروني رابطه مثبت دارد، همسو است

شناسايي كليه عوامل فوق الذكر، به كارشناسان و 
هاي  كند تا برنامه ميمروجين بخش كشاورزي، كمك 

كارا و اثربخشي را در جهت تحقق اهداف اين بخش 
متأسفانه اين اهداف در كشور ما آن . تنظيم نمايند

رود محقق نشده است؛ چرا كه عدم  گونه كه انتظار مي
هاي  شناخت و آگاهي مروجين و كارشناسان از ويژگي

كشاورزان و ابعاد پنهان رفتاري آنان، اثربخشي 
دهد و اين موضوع نبايد از چشم  ها را كاهش مي برنامه

  . متخصصان و كارشناسان بخش كشاورزي دور بماند
  

  پيشنهادها
گردد كارشناسان و متخصصان بخش  توصيه مي

هاي آموزشي و  كشاورزي، پيش از تنظيم برنامه
ها، به  ترويجي، به جهت افزايش اثربخشي برنامه

مطالعه منابع كنترل كشاورزان پرداخته و در جهت 
. بهبود آن اقدامات آموزشي الزم را لحاظ نمايند

توانند  مروجين با شناسايي منابع كنترل كشاورزان مي
ها فراهم كرده و با  هايي متناسب با شرايط آن برنامه

به معني (توجه به نقش آموزش در بهبود منابع كنترل 
تبديل منابع كنترل بيروني به دروني و تقويت منابع 

، كمك بسزايي به پيشبرد اهداف اين )كنترل دروني
  . بخش نمايند

  
  منابع و مĤخذ

بررسي نقش ). 1386(ميردامادي . م .و س .اميني، م .1
مديريت مشاركتي بر ميزان اثر بخشي مديران از 
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