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  QFDبا استفاده از روش IPM/FFSترويجي  -هاي آموزشي ارزشيابي كيفيت دوره

 
 سعيد فاضلي

 خوزستان رامين طبيعي منابع و كشاورزي دانشگاه كشاورزي، آموزش و ارشد ترويجآموخته كارشناسي  دانش

  
 معصومه فروزاني

 خوزستان رامين طبيعي منابع و كشاورزي دانشگاه كشاورزي آموزش و ترويج استاديار،

  
 پناه مسعود يزدان

 خوزستان رامين طبيعي منابع و كشاورزي دانشگاه كشاورزي آموزش و ترويج استاديار،

  
  عباس عبدشاهي

  خوزستان رامين طبيعي منابع و كشاورزي دانشگاه كشاورزي اقتصاد استاديار،
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

  چكيده
و با انجام پيمايش نيازسنجي آموزشي بر مبناي مدل بوريچ  QFDبر اساس روش  IPM/FFSهاي  اين تحقيق با هدف ارزيابي كيفيت دوره

هـا   ) كـه از آن N=420(استان ايالم، جامعه آماري بودند  IPM/FFSهاي  كننده در دوره صورت گرفت. كليه باغداران انار و انگوركار شركت
ها پرسشنامه بود كه پـس از اطمينـان از روايـي و     آوري داده نفر به روش تصادفي ساده انتخاب شد. ابزار اصلي جمع 201اي به حجم  نمونه

وتحليـل   آوري گرديـد. بـراي تجزيـه     كار گرفته شد. بخش ديگري از اطالعات نيز به كمك مصاحبه با كارشناسان تـرويج جمـع   پايايي آن به
نشان داد عناصر خدمتي كه بيشترين ارتبـاط   QFDاستفاده شد. نتايج حاصل از تحليل  Edraw Max20 و SPSS20افزارهاي  ها از نرم داده

ها متناسب بـا اصـول آمـوزش     و برگزاري كالس IPMهاي آموزشي  مندي از دوره را با نيازهاي باغداران داشتند نظرخواهي در مورد رضايت
دند كه تأثير زيادي در برآورده شدن نيازهـاي باغـداران داشـتند.    بو 35/469و  11/502ق مطل به ترتيب با وزن» گري بزرگساالن و تسهيل

نظرخـواهي  "بود. در ماتريس ارتباط بين عناصر خدمت نيـز،  » مهارت در نحوه هرس كردن«مندي از نيازها نيز مربوط به  بيشترين رضايت
با اكثر عناصر خدمت ديگر  "جايگزين هاي نسبت به استفاده از روشايجاد عالقه هاي مديريت تلفيقي آفات و  مندي از دوره در مورد رضايت

  رابطه مثبت و قوي داشت. 
  

 .QFD روش ،مدل نيازسنجي بوريچ ،IPM/FFSهاي آموزشي  دوره كليدي:هاي  واژه 

                                                 
  مكاتبات مسئولنويسنده،   m.forouzani@yahoo.com 
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) 33ياپي(پ 1395بهار ، 1م، شماره نهسال  ،يو آموزش كشاورز جيترو يهامجله پژوهش

 

  مقدمه
محصوالت كشاورزي و حفظ توليد در جهان امروز، 

ترين سالح در صحنه رقابت  عنوان مهم امنيت غذايي به
آيند، بنابراين نياز روزافزون به  سياسي به حساب مي

و دستيابي به سطح  گسترش توليدات كشاورزي
گيري  تري از امنيت غذايي منجر به شكل مناسب

حسين زاد و همكاران، انقالب سبز در قرن بيستم شد (
1389 .(  

حاصل از انقالب سبز كه به در كشاورزي متأسفانه 
نوع  300بيش از معروف است، متعارف كشاوزري 

تركيب شيميايي مصنوعي خطرناك مانند سموم و 
ها،  منظور كنترل آفات، بيماري ي بهكودهاي شيمياي

هاي هرز و حاصلخيزي خاك مورداستفاده قرار  علف
گيرد كه عالوه بر آلوده كردن آب، خاك و هوا،  مي

صورت بقاياي  بخشي از آن وارد گياهان شده و به
ماند و طي  سموم در محصوالت كشاورزي باقي مي

اع فرايند مصرف به بدن انسان منتقل و باعث بروز انو
زن و  شود (پاپ سرطان و نيز حساسيت در انسان مي

در ايران نيز همگام با ديگر  ).1391همكاران، 
كشورهاي دنيا، مصرف انواع كودهاي شيميايي خيلي 

به دليل حتي كه  طوري به سريع گسترش يافت
برخورداري كشاورزان از يارانه دولتي براي تأمين 

الگوي مصرف هاي گذشته و  كودهاي شيميايي در سال
ناصحيح، مقدار مصرف در ايران در مقايسه با متوسط 

باشد (جاودان و  مصرف جهاني رو به افزايش مي
   ).1389همكاران، 

درنتيجه پيامدهاي خطرناك كشاورزي متعارف، 
عنوان رهيافتي جهت بهبود  كشاورزي پايدار به

زيست و استفاده بهينه از منابع موجود در تأمين  محيط
غذايي انسان و ارتقاء كيفيت زندگي كشاورزان  نيازهاي

، مديريت راستاهمين و جوامع بشري مطرح شد. در 
هايي است كه  يكي از فناوري) 1IPMتلفيقي آفات (

ها كه موجب  كش براي كاهش استفاده از سموم و آفت
زيست و به خطر انداختن سالمت  خسارت به محيط

                                                 
1 Integrated Pest Management 

 & Pingali(شوند، به كار گرفته شده است  انسان مي

Roger, 1995 .( كاربرد به معناي مديريت تلفيقي آفات
هاي زراعي،  هاي مكانيكي، فيزيكي، روش روش زمان هم

هاي بيولوژيكي همراه با تعيين آستان زيان  و روش
 ).1391 زن و همكاران، باشد (پاپ اقتصادي مي

سازي و مديريت تلفيقي آفات در سطح مزرعه  پياده
سازي و مشاركت آگاهانه كشاورزان نيازمند توانمند

به همين منظور، ). 1390 است (حجازي و شريفي،
پارادايم جديد ترويج )، FFS2( مدرسه مزرعه كشاورز

كند تا كشاورزان در تمام  كشاورزي است كه كمك مي
مراحل نوآوري، مشاركت كامل و پايدار داشته و در 

 (ويسي و يك متخصص شوندتبديل به  ،مزرعه

. تحقيقات متعددي نشان داده است )1388همكاران، 
كه اين پارادايم پيامدهاي مثبتي بر افزايش توليد و 

سازي مردم  درآمد، افزايش مهارت كشاورزان، ظرفيت
هاي  گيري در رابطه با نوآوري محلي براي تصميم

كشاورزي، دسترسي به خدمات و بازارها و در نهايت 
ويژه زارعين خرد و  بهكنش جمعي در ميان كشاورزان 

 Davis et؛Peshin et al.,2014(سواد داشته است كم

al., 2012 ؛Friis-Hansen & Duveskog, 2012 ؛

Tripp et al., 2005.(  مديريت تلفيقي آفات با رويكرد
مشاركت كشاورزان در مديريت توليد و حفاظت از 
محصوالت كشاورزي و با استفاده از شيوه مدرسه 

وان الگويي قابل توسعه در بسياري از عن مزرعه به
ويژه كشورهاي در حال توسعه و  ها به كشور
نيافته داراي كشاورزي متعارف، عملياتي گرديده  توسعه
كارگيري اين الگو  ). به1388(نظريان و همكاران،  است

نشان داده است كه عالوه بر كاهش مصرف 
 ها، پيامدهاي مؤثري در توانمندسازي كش حشره
وكار خود  رزان براي مديريت مزارع و كسبكشاو

گيري  داشته، همچنين باعث شده است فرايند تصميم
در رابطه با مديريت محصولي تا سطح مزرعه 

). Van den Berg & Jiggins, 2007( غيرمتمركز شود
شمسي به بعد ترويج و  90در ايران نيز، از دهه 

                                                 
2 Farmer Field School 
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 QFDبا استفاده از روش IPM/FFS يجيترو -يآموزش يهادوره تيفيك يابيارزش

مال فرايندهاي مديريت تلفيقي آفات در مزارع برنج ش
با تأكيد بر زنبورهاي تريكوگراما در مبارزه با آفات 

رهيافت  .)1388شروع شد (ويسي و همكاران، 
IPM/FFS1  از طريق كمك به مديريت يكپارچه عوامل

بوم زراعي مزرعه،  زنده و غير زنده اثرگذار بر زيست
توليد محصول  دستيابي به يك الگوي پايدار در زمينه

مطالعات مختلفي در ايران در كند.  سالم را دنبال مي
خصوص نتايج اقتصادي برنامه مديريت تلفيقي آفات 

  صورت گرفته است. 
يكي از دستاوردهاي بارز برنامه مديريت تلفيقي 
آفات با رويكرد مدرسه مزرعه كاهش مصرف سموم 

؛ 1388شيميايي بوده است (دين پناه و همكاران، 
). به دنبال كاهش مصرف 1389زاد و همكاران،  نحسي

هاي  دهد كه هزينه سموم شيميايي مطالعات نشان مي
هاي توليد و  يافته است. كاهش هزينه توليد كاهش

افزايش عملكرد، در نهايت افزايش درآمد را براي 
كننده در برنامه مديريت تلفيقي  كشاورزان شركت

ال داشته است آفات با رويكرد مدرسه مزرعه به دنب
؛ قرباني پيرعليدهي و همكاران، 1385(حيدري، 

وجود، هر برنامه آموزشي، زماني موفق  بااين). 1391
شود كه بتواند تغييرات موردنظر را در  قلمداد مي

  دانش، نگرش و مهارت مخاطبان خود به وجود آورد. 
هاي آموزشي،   رو، براي اثربخشي بيشتر دوره ازاين

وري بيشتر آن   از مخاطبان در بهره دريافت بازخورد
تر منابع محدود و اصالح  ها، مصرف مطمئن برنامه

 .باشد نواقص و كمبودها بسيار حائز اهميت مي
هاي  بنابراين، با توجه به وضعيت متنوع نظام

هاي كشاورزي  بوم برداري و شرايط ويژه زيست بهره
ها و  اهميت آموزش به ايران و همچنين با توجه

هاي آموزشي مكرر، ارزيابي يكي از  اري دورهبرگز
ها براي سنجش و بهبود كيفيت  مؤثرترين شيوه

توان براساس آن ميزان  است كه مي هاي آموزش دوره
هاي  تحقق اهداف و نقاط ضعف و قوت آموزش

هاي  شك، انجام پژوهش بي .را مشخص كرد كشاورزي
ژرفانگر در ابتداي كاربرد هر رهيافتي عالوه بر 

                                                 
1 Integrated Pest Management/Farmer Field School 

پذير نمودن مقايسه مزايا و معايب احتمالي آن با  مكانا
رويكردهاي رايج و كمك به اتخاذ تصميمات شايسته 

تواند  كارگيري آن، مي در ارتباط با استفاده يا عدم به
نقش مؤثري در انطباق رهيافت جديد با شرايط ويژه 

رفت منابع مالي و انساني  محلي و جلوگيري از هدر
براي . )1389ميرزايي و همكاران، ايفا نمايد (علي 

نيز  IPMتسهيل مديريت و مشخص شدن اثربخشي
يك به  مطالعات متعددي صورت گرفته است كه هر

هايي  جنبه اند. هاي مختلفي از آن اشاره داشته جنبه
همچون عوامل مؤثر بر پذيرش اين رهيافت و يا 

كارگيري، گسترش و توسعه آن  هاي به چالش
؛ سبزيان ماليي و 1394ران، پور و همكا (حسن

؛ 1394؛ موسويان و كرمي دهكردي، 1394همكاران، 
آبادي،  ؛ مرادي و اميدي نجف1393مرادي و همكاران، 

؛ ويسي و همكاران، 1389همكاران، ؛ ويسي و 1392
)، عوامل مؤثر بر ميزان دانش، نگرش، مهارت 1388

؛ 1391باغداران (قرباني پيرعليدهي و همكاران، 
نابع اطالعاتي و )، تأثير م1390ي و همكاران، اتحاد
(حجازي و  IPM هاي ارتباطي در پذيرش كانال

هاي  دورهاين بررسي اثربخشي )، و در 1390شريفي، 
مين تسهيالت و خدمات موردنياز، ارائه تأ ،آموزشي
از  گيري هاي محلي، بهره دهي تشكل سامان ،ها مشوق

گيري از  بهرهو   تخصص موضوعي،مكارشناسان 
 تموردمطالعه قرار گرفته اس هاي مشاركتي رهيافت

   ).1389(حسين زاد و همكاران، 
سازي  كه توجه زيادي به مدل رغم اين علي

سازي  با هدف فراهم IPMاستراتژيك در زمينه 
هاي جديد معطوف شده است، اما شواهد كمي  ديدگاه

 Way( وجود دارد IPMدر رابطه با بررسي ارزش عملي 

& Van Emden, 2000 .( نظر به وجود مطالعات محدود
 ،IPM/FFSهاي  در رابطه با اثربخشي و ارزيابي دوره

 ها هنوز سؤاالت اساسي در رابطه با اثربخشي اين دوره
نيازمند مطالعات بيشتر و  شور مطرح است كهدر ك
رو، اين پژوهش به دنبال ارزيابي  تر است. ازاين دقيق

با در نظر گرفتن  IPM/FFSهاي  رهكيفيت برگزاري دو
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رد كه در 
 گرديد و 
 نيازسنجي 

اول تا  حله
 موضوعات 
ين ترتيب 
 همچنين 

( 1395بهار ، 1

كننده محصول 
شكيل ماتريس ر
هميت نيازهاي

يس روابط بين
)6/ مخاطبان، 
7صر خدمت، و 

صر خدمت (نگاره
افزار نجي از نرم

ار تخصصي مربو
  د. 

 خانه كيفيت

اطبان) يكي از
ت. براي به دس
ختلفي وجود دار
مايش استفاده
 براساس مدل 
ين اساس، مرح

بندي  تا رتبه
 قرار گرفت. بد
رتبط موجود و

م، شماره نهال 

دمت يا توليدكن
) تش3خاطبان، 

) تعيين اه4، 
 تشكيل ماتر
زهاي مشتريان/
بوط به هر عنص
بوط به هر عنصر

هاي نيازسن  داده
 QFD افز از نرم

Edr فاده شداست

نماي كلي خ .1ره
  

ز مشتري (مخا
نه كيفيت است

هاي مخ ري راه
ر، از روش پيم
ران گروه هدف
ه شدند. بر همي
وريچ، يعني ت
ران، مورد عمل
طالعه منابع مر

سا ،يش كشاورز

دهنده خد ارائه
مشتريان / مخ
عناصر خدمت

)5مخاطبان، 
خدمت و نياز
وزن مطلق مرب
وزن نسبي مرب

وتحليل  تجزيه
 و براي تحليل
raw MSaxv20

  

نگار

تعيين نياز
هاي خان بخش

نيازهاي مشتر
پژوهش حاضر
نيازهاي باغدار
بوريچ سنجيده
سوم مدل بو
موردنياز باغدار
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يهاجله پژوهش

ي است كه در اين
  د.

هاي دورهكيفيت 
ن باغداران حوز

ميزان پاسخگويي
يازهاي مخاطبا
ك ها به خدماتي

شناسان ترويجي
، روشرود ر مي

ل قرمبناي عم
 شامل باغدارا
 تلفيقي آفات 
هاي در شهرستان

ره، مهران، ايوان
بود كه با استفاد

عنوان نمو ن به
ي تصادفي ساد
دا روستاهايي ك
يقي آفات در ه

س حدود تقريبي
كننده از ه كت

هرستان در نظ
هاي محل اجراي

  ب شدند. 
 خانه كيفيت
ي اجراي تحليل
والً مراحلي طي

هاي مشتريا نياز
) مقايسه رقباي2

Quality Function Depl

مج

مچنين خدماتي
دهند ج ارائه مي

كارزيابي هش 
IPM/F در بين

  باشد. ي

بررسي م منظور 
IPM/FF به ني

ه يفيت اين دوره
ها از كارش دوره

ن دوره انتظار
م QFD(1يت (

ي پژوهش
هاي مديريت س
 )IPM/FFS (د

شامل ايالم، بدر
نفر ب 420تعداد 

ز آناننفر ا 20
گيري وش نمونه

ين منظور، ابتد
ي مديريت تلفي

خص شده و سپس
ت باغداران شرك
مونه از آن شه
صادفي از روستا
قي آفات انتخاب

QFطراحي ،
باشد. برا زار مي

ه كيفيت معمو
) تعيين ن1    ز:

2 عناصر خدمت،

                
loyment 

 مخاطبان و هم
كارشناسان ترويج

   تحقيق
ف از اين پژوه

FFSترويجي - ي

مي  استان ايالم

  ژوهش
ين پژوهش، به

FSي آموزشي 

رتباط دادن كي
رگزاري اين د

گران  تسهيل
ش عملكرد كيفي
 جامعه آماري
كننده در كالس
مدرسه مزرعه 
 استان ايالم ش
تع و چرداول به 

01ل مورگان 
 بر اساس رو
 شدند. براي اي

هاي جراي كالس
ان بودند، مشخص
صد از جمعيت

نم عنوان ان به
طور تص شد كه به

يريت تلفيقي مد
FD تحليل 

ترين جزء و ابز
و تشكيل خانه

ند ازا  كه عبارت
ان) و تعيين عن
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 QFDبا استفاده از روش IPM/FFS يجيترو -يآموزش يهادوره تيفيك يابيارزش

انجام چندين مصاحبه با كارشناسان ترويج (سازمان 
جهاد كشاورزي استان و مديريت جهاد كشاورزي 

مشاهدات ميداني و شهرستان ايالم) و همچنين 
 - مصاحبه با باغداران، فهرستي از نيازهاي آموزشي

ترويجي باغداران تهيه شد. در تهيه اين فهرست تالش 
بر اين بود كه به همه اصول الزم براي اجراي يك دوره 
آموزشي توجه شود. براي اين منظور، فهرست نيازها 

اند از: محتوا  بندي شد كه عبارت در هفت دسته طبقه
ها، روش  آگاهي، نگرش، مهارت)، اهداف دوره-دانش(

ياددهي، ابزار و وسايل  -يادگيريتدريس 
ها، مكان   ها و كالس آموزشي، زمان تشكيل دوره كمك

آموزشي، و ارزشيابي. اين مجموعه كه در كل شامل 
اي كه بر اساس  نياز شدند با استفاده از پرسشنامه 49

د بر مبناي طيف مدل نيازسنجي بوريچ طراحي شده بو
  = خيلي زياد) سنجيده شدند. 5=خيلي كم تا 1ليكرت (

ي پانل  وسيله روايي صوري و محتوايي پرسشنامه به
متخصصان مشتمل بر اعضاي هيأت علمي گروه ترويج 
و آموزش كشاورزي دانشگاه تأييد شد. همچنين، براي 
اطمينان از پايايي پرسشنامه، يك مطالعه پايلوت در 

دره شهر صورت گرفت كه نتايج حاصل از شهرستان 
محاسبه ضرايب آلفاي كرونباخ براي اجزاي مختلف 

پايايي حاكي از  )93/0تا  65/0پرسشنامه (بين 
براي تعيين عناصر خدمت هاي آن بود.  قبول گويه قابل

(سقف خانه كيفيت)، ابتدا اسناد موجود در زمينه 
IPM/FFS بررسي شد، سپس فهرستي از آن عناصر 

تهيه شد و در اختيار كارشناسان ترويج سازمان جهاد 
كشاورزي استان ايالم قرار گرفت. پس از تصحيح و 

عنوان خدماتي كه  بازنگري كارشناسان، عناصر نهايي به
 IPM/FFSهاي  كارشناسان ترويج براي برگزاري دوره

دهند، تعيين شد و در سقف خانه كيفيت  ارائه مي
عد، بايد ماتريس روابط بين فهرست شدند. در مرحله ب

عناصر خدمت تشكيل شود. براي اين منظور، چندين 
جلسه با اعضاي كميته پژوهش براي بررسي ارتباط 
دروني بين عناصر خدمت و مقايسات زوجي بين 
عناصر خدمت تشكيل شد و روابط دروني هر كدام از 

 5/1عناصر خدمت با يكديگر تعيين شدند. هر جلسه 

روابط بين عناصر ه طول انجاميد. ساعت ب 2الي 
خدمت بر اساس نوع ارتباط در چهار سطح ارتباط 
قوي، متوسط، ضعيف و منفي تعيين شدند كه به 

افزار  كمك عالئم راهنماي خاصي با استفاده از نرم
Edraw Max شود.  نشان داده مي 

دهنده  ازآن، مرحله مقايسه رقباي ارائه پس 
خاطب انجام شد. در اين م خدمات از ديدگاه مشتري/

بخش، ميزان رضايتمندي باغداران از هر يك از 
هاي آموزشي برگزار شده به روش معمولي و  دوره

در برآورد نيازهاي  IPM/FFSهمچنين به روش 
باغداران بررسي شد. اين بخش، درواقع در قسمتي 

گيرد  جداگانه در سمت راست خانه كيفيت جاي مي
دهنده خدمات يا  اي ارائهكه مربوط به مقايسه رقب

باشد. در  توليدكننده از ديدگاه مشتري/ مخاطب مي
حقيقت اين بخش، ميزان رضايت باغداران را از هر 

كند و  ها در برآوردن يك نياز مشخص مي كدام از دوره
كند كه ميزان  به مجري هر دو دوره كمك مي

مندي باغداران را در سطوح مختلف نياز،  رضايت
نيازهاي   د. در مرحله بعد، اهميت و اولويتافزايش دهن

مشتريان تعيين شدند. بدين منظور، پس از تكميل 
بندي هر نياز بر   ها توسط باغداران، اولويت پرسشنامه

به دست آمد. درواقع باغداران در برابر  1اساس رابطه 
آورند، امتياز وضعيت  هر نياز دو امتياز به دست مي

اهميت آن نياز، و سپس نيازها  موجود هر نياز و امتياز
 بندي شدند.  اولويت

  
 P=(I-K)I                1رابطه  

ميانگين  :I: اولويت نياز يا لياقت، Pكه در آن 
  باشد. : امتياز وضع موجود ميKامتياز اهميت، و 

بخش ديگر از خانه كيفيت، ماتريس ارتباط بين 
باشد كه بعد از مشخص  عناصر خدمت و نيازها مي

ها و  بندي كردن آن شدن نيازهاي باغداران و اولويت
همچنين مشخص شدن درجه اهميت هر يك از 
ديدگاه باغداران، روابط بين عناصر خدمت با تك تك 

ر از نيازها تعيين شدند. درواقع، براي اين منظو
ماتريس مقايسه زوجي بهره گرفته شد. بدين ترتيب، 
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) 33ياپي(پ 1395بهار ، 1م، شماره نهسال  ،يو آموزش كشاورز جيترو يهامجله پژوهش

 كميته تحقيق طي جلسات متوالي كه هر جلسه بيش
صورت مشاركتي به  از دو ساعت به طول انجاميد، به

مقايسه زوجي نيازها و عناصر خدمت پرداختند و در 
نظر حاصل شد.  ها اتفاق مورد نوع روابط و شدت آن

تر، ماتريس حاصل شده ازآن براي اطمينان بيش پس
توسط كارشناسان ترويج نيز اصالح و تأييد شد. در اين 
مرحله نيز از عالئم مشابهي مانند ماتريس عناصر 
خدمت براي بررسي وجود رابطه بين نيازهاي باغداران 
و عناصر خدمت استفاده شد با اين تفاوت كه در اين 
قسمت رابطه منفي بين نيازها و عناصر خدمت وجود 

ترين بخش در تكميل خانه كيفيت، تعيين  دارد. مهمن
ميزان اهميت يا وزن مطلق و نسبي هر يك از عناصر 
خدمت با توجه به نيازهاي مشتريان/ مخاطبان 

باشد. براي تعيين وزن مطلق هر عنصر خدمت در  مي
  استفاده شد:  2برآوردن نيازهاي باغداران از رابطه 

      V=M1(A1)+M2(A2)+Mn(An)     2ابطه ر

M1 ،ميزان اهميت نياز اول :M2 ميزان اهميت نياز :
: امتياز ارتباط بين A1ام، n: ميزان اهميت نياز Mnدوم، 

: امتياز ارتباط بين عنصر A2، 1عنصر خدمت و نياز 
: امتياز ارتباط بين عنصر خدمت An، و 2خدمت و نياز 

  ام. nو نياز 
تر، وزن مطلق هر عنصر خدمت، از  به زبان ساده

ضرب اهميت هر نيازي كه توسط آن  مجموع حاصل
شود در شدت رابطه ميان آن  عنصر خدمت تأمين مي

آيد. وزن نسبي نيز  عنصر خدمت و نياز به دست مي
عبارت است از وزن مطلق هر عنصر خدمت تقسيم بر 

  .100در  هاي مطلق عناصر ضرب مجموع كل وزن
  

  ها يافته
اولين مرحله از فرايند گسترش عملكرد كيفيت 

گونه كه  باشد. همان تعيين نيازهاي مخاطبان مي
دهد نيازي كه بيشترين ميزان  نشان مي 1جدول 

هاي  اهميت را در بين ساير نيازهاي باغداران براي دوره
مهارت در نحوه "مديريت تلفيقي آفات داشته است، 

بوده و همچنين  30/4متياز با ا "هرس كردن درختان
اولويت اول  15كمترين امتياز ميزان اهميت در بين 

هاي كالسي و گروهي به شيوه  آموزش"مربوط به 
  . بوده است 24/3با امتياز  "سخنراني

دهد  نشان مي 1گونه كه جدول  همچنين، همان 
» پاشي توانايي در تشخيص بهترين زمان و شيوه سم«

لويت اول نيازهاي باغداران و در او 33/6با امتياز 
با » هاي كالسي و گروهي به شيوه سخنراني آموزش«

نيازهاي  49در اولويت پانزده از مجموع  89/3امتياز 
باغداران قرار گرفت. الزم به ذكر است كه به دليل 

استفاده در  هاي مورد طويل شدن ماتريس اجتناب از
وزشي تنها پانزده اولويت اول نيازهاي آم QFDروش 

  باغداران وارد محاسبات و مراحل بعدي اين فرايند شد. 

  
  هاي مديريت تلفيقي آفات بندي نيازهاي باغداران در دوره . ميزان اهميت و اولويت1جدول 

   

   نياز  اولويت  ميزان اهميت   نياز  رديف

 33/6  92/3 پاشي بهترين زمان و شيوه سمتوانايي در تشخيص   1
 66/5  87/3 هاي باغي با مشاهده مستقيم و عملي آشنايي با عالئم بيماري  2
 50/5  72/3 ها ارزيابي اوليه از اطالعات باغداران قبل از شروع دوره يا كالس  3
 92/4  83/3 مناسب و مطلوب بودن مكان آموزشي ازلحاظ تهويه  4
 81/4  78/3 كود سبز و استفاده از كودهاي دامي آموزش نحوه مصرف  5
  74/4  51/3 اي و چندروزه همراه با صدور گواهي ه هاي دور آموزش  6
 70/4  64/3 مطابقت مطالب دوره با شغل باغداران  7
هاي  آگاهي از كنترل زراعي(تنظيم زمان آبياري، هرس شاخ و برگ  8

 آوري محصوالت آلوده و...) پير، جمع

67/3  63/4 
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 QFDبا استفاده از روش IPM/FFS يجيترو -يآموزش يهادوره تيفيك يابيارزش

  هاي مديريت تلفيقي آفات بندي نيازهاي باغداران در دوره . ميزان اهميت و اولويت1جدول ادامه 

  
هاي مديريت تلفيقي آفات و  در مرحله بعد، دوره

هاي معمولي از ديدگاه مخاطبان در برآوردن  كالس
پانزده نياز منتخب با هم مقايسه شدند كه نتايج 

ها، همچنين  آمده است. اين يافته 2حاصله در جدول 
هاي مديريت تلفيقي  ميزان نارضايتي باغداران از كالس
دهد.  نيز نشان ميآفات (شكايات مخاطبان) را 

دهد بيشترين امتياز  طور كه جدول نشان مي همان
مهارت در نحوه «مندي از نيازها مربوط به  رضايت

هاي مديريت  در كالس 24/3با امتياز » هرس كردن
تلفيقي آفات بوده است و همچنين اولويت پانزدهم 

هاي مديريت تلفيقي آفات  نيازهاي باغداران در دوره
آموزشي با مطالب  سازگار بودن وسايل كمك" يعني
مندي باغداران را در  كمترين ميزان رضايت "كالس

باشد.  هاي مديريت تلفيقي آفات دارا مي برگزاري دوره
مندي  اين در حالي است كه باالترين ميزان رضايت

ها به روش معمول مربوط به نياز  باغداران از كالس
و  "سخنراني وهشي به گروهي و كالسي يها آموزش"

 در توانايي" مندي مربوط به نياز كمترين ميزان رضايت
باشد.  مي "پاشي سم شيوه و زمان بهترين تشخيص
باشد. از سوي  ها مي نيز تأييدكننده اين يافته 1نمودار 

مندي حاكي از  ديگر، ميانگين كلي ميزان رضايت
هاي مديريت  مندي بيشتر باغداران از دوره رضايت

هاي  ) در مقايسه باكالس38/2ميانگين=فات (تلفيقي آ
) در برآوردن نيازهاي آنان 86/1معمول (ميانگين=

  است.

  

  هاي معمولي در برآوردن نيازها از ديدگاه باغداران هاي مديريت تلفيقي آفات و كالس . مقايسه دوره2جدول 

   

   نياز  اولويت  ميزان اهميت   نياز  رديف

 55/4  30/4 مهارت در نحوه هرس كردن درختان  9
ها در حين اجرا و در صورت وجود نواقص،  ارزشيابي كردن كالس  10

 ها رفع كردن آن

59/3  50/4 

 35/4  68/3 هاي ترويجي مندي از كالس نظرخواهي در مورد رضايت  11
آموزشي (پوستر، نشريه، فيلم آموزشي)  استفاده از وسايل كمك  12

 منظور شركت بيشتر در بحث به

90/3  13/4 

آموزشي (پوستر، نشريه، فيلم آموزشي) با  سازگار بودن وسايل كمك  13
 مطالب كالس

77/3  94/3  

  91/3  37/3 روزه هاي يك آموزش  14
  89/3  24/3 هاي كالسي و گروهي به شيوه سخنراني آموزش  15

  هاي معمول كالس  دوره مديريت تلفيقي   نياز  رديف

  35/1  30/2 پاشي توانايي در تشخيص بهترين زمان و شيوه سم  1
  39/1  40/2 هاي باغي با مشاهده مستقيم و عملي آشنايي با عالئم بيماري  2
  53/1  25/2 ها ارزيابي اوليه از اطالعات باغداران قبل از شروع دوره يا كالس  3
  55/1  55/2 مكان آموزشي ازلحاظ تهويه مناسب و مطلوب بودن  4
  90/1  51/2 آموزش نحوه مصرف كود سبز و استفاده از كودهاي دامي  5
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مرحله بعد، مات 

ي و چندروزه همرا
وره با شغل باغداران
زراعي(تنظيم زمان 

 ..).و

رس كردن درختان
ها در حين اج الس

مندي از  رد رضايت
آموزشي (پوس  كمك

آموزشي ( ل كمك
 وزه

ي و گروهي به شيو

. مق2جدولادامه 

جدول چنين 
ه از مصاحبه با
9مد. درمجموع 

ي آموزشي مد
ص داده شد. در 

   نياز

اي ه هاي دور آموزش
مطابقت مطالب دو
آگاهي از كنترل زر
.محصوالت آلوده و
مهارت در نحوه هر
ارزشيابي كردن كال
نظرخواهي در مور
استفاده از وسايل ك

 بيشتر در بحث

بودن وسايلسازگار 
رو هاي يك آموزش

هاي كالسي آموزش

  ميانگين كل

76 

 

  
همچ
است كه
دست آم

هاي دوره
تشخيص

  رديف

6  
7  

8  

9  
10  
11  

12  

13  
14  

15  
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 QFDبا استفاده از روش IPM/FFS يجيترو -يآموزش يهادوره تيفيك يابيارزش

هاي  رابطه منفي دارد و همچنين عناصر خدمت شماره
مندي از  (به ترتيب سنجش رضايت 8و  6، 16

آفات، ايجاد عالقه  هاي آموزشي مديريت تلفيقي دوره

 هاي جايگزين، و آموزش نسبت به استفاده از روش
) به ترتيب تلفيقي آفات هاي عملي مديريت مهارت
  ترين ارتباط را با ساير عناصر خدمت دارد. قوي

  
  هاي مديريت تلفيقي آفات جهاد كشاورزي براي دورهشده از سوي كارشناسان  . عناصر خدمت ارائه3جدول 

  عنصر خدمت  رديف
 موضوع انتخاب در باغداران از نظرسنجي و نظرخواهي  1

 IPMايجاد هماهنگي با باغداران و دعوت از گروهي همگن براي شركت در دوره   2

 IPMجلب موافقت يكي از باغداران براي تدارك سايت   3

 هاي شيميايي مضرات نهادهدادن نسبت به  آگاهي  4

 هاي هاي جايگزين نهاده آگاهي دادن نسبت به استفاده از روش  5

 هاي جايگزين ايجاد عالقه نسبت به استفاده از روش  6

 هاي شيميايي ايجاد تنفر نسبت به استفاده از مصرف نهاده  7

 هاي عملي مديريت تلفيقي آفات (مانند نصب تله نوري) آموزش مهارت  8

 تدارك و تجهيز محيط مناسب براي هر موضوع در هر جلسه مديريت تلفيقي آفات  9

 روز و جديد به باغداران ارائه اطالعات به  10

  متناسب بودن محتواي دوره با سطح باغداران در كالس  11
 سازي محيط ارتباطي گرم و صميمي بين تسهيل گر و فراگيران و ايفاي نقش تسهيل گري فراهم  12

 ها متناسب با اصول آموزش بزرگساالن و تسهيل گري برگزاري كالس  13

 هاي خاص باغداري براي فراگيران ها با زمان انجام فعاليت ايجاد تناسب بين مفاهيم كالس  14

  
  

 ارائه گواهي دوره و يا معرفي باغداران براي دريافت تسهيالت 

 IPMهاي آموزشي نظرخواهي در مورد رضايتمندي از دوره  16

 هاي شيمايي ترغيب كشاورزان نسبت به عدم استفاده يا مصرف كمتر نهاده  17

 حفظ توليد پايدار  18

  ايجاد معيشت پايدار  19
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) 33ياپي(پ

  

ن ارتباط را 
ي است كه 
 هماهنگي 
 شركت در 

اغداران ي ب
 با نيازهاي 

( 1395بهار ، 1

بيشترين» گري
. اين در حالي

ايجاد«يعني  1
ي همگن براي 
دوره و يا معرفي
ترين ارتباط را 

م، شماره نهال 

گ و تسهيل ساالن
اند داران داشته

15و  2 شماره 
دعوت از گروهي

ارائه گواهي د« 
كمتر» تسهيالت

  اند. ه

سا ،يش كشاورز

آموزش بزرگس
با نيازهاي باغد
عناصر خدمت
با باغداران و د

و »IPMدوره 
براي دريافت ت
باغداران داشته

و آموزش جيترو 

 
در 
ت. 
 ي
صر 
 به 
 ي
 ي
 ل

يهاجله پژوهش

هاي باغداران د
 داده شده است

يها كالس از دي
باط را با عناص
چنين با توجه 

يعني 13و  1
هاي دوره از ي
اصو با متناسب 

مج

ه  خدمت و نياز
نشان 3 نگاره 

مند رضايت مورد
ترين ارتب  قوي

همچ). 90/3ز 
6شماره مت 

مندي رضايت رد
 ها كالس اريگز

ط بين عناصر
ك ماتريس در

مو در ظرخواهي
بيشترين و» 

ياز دارد (با امت
، عناصر خدم

مور در واهي
برگ«و » IPMي 

78 

روابط
قالب يك

نظ«نياز 
ترويجي
خدمت
ماتريس

نظرخو«
آموزشي
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 16شماره 
هاي  ز دوره

سهم و  ين
ول آموزش 

 35/469 
ي باغداران 
ماهنگي با 
شركت در 

را در بين  
داده است. 
خدمت كه 
خدمت در 
راي نمونه 
رخواهي و 

صورت  به "

عنصر خدمت ش
مندي از رضايت

باالتري 11/502 
متناسب با اصو

مطلقبا وزن  
ط با نيازهاي

ايجاد هم"دمت 
 همگن براي ش

) 05/76(طلق 
ود اختصاص د
ك از عناصر خ
 از عناصر خ
محاسبه شد. بر

نظر" 1شماره 
"تخاب موضوع

QF 

دهد كه ع ن مي
اهي در مورد ر

مطلق با وزن  "
ا مه زاري كالس

 "گري تسهيل 
م را در ارتبا
چنين عنصر خد
عوت از گروهي

كمترين وزن مط
مت به خوخد

ن نسبي هريك
درصد هر يك
يازها هستند، م
عنصر خدمت ش
 باغداران در انت

  شود:  ي

FDاده از روش

نشان 4جدول 
نظرخو"يعني 

"IPMآموزشي 

برگز"ازآن  پس
بزرگساالن و

سهم بيشترين
اند. همچ داشته

باغداران و دع
ك "IPMدوره 

ساير عناصر خ
ازآن، وزن پس
دهنده د نشان

دستيابي به ني
وزن نسبي ع
نظرسنجي از 
زير محاسبه مي

IPM/F با استفا

ن
ي

ن 
ل 
هر 
د. 
ن 
 با 
ن 
اد 
ي 

:  
05 

صر 
در 

FFS يجيترو -

ز ارتبـاط بـين
مديريت تلفيقي

شدت ارتباط بين
ه در مرحله قبل
از مربوط به ه

محاسبه شد 2 
دارانيازهاي باغ

ي به ترتيب
عنوا د شدند. به

ايجا"يعني  2ه 
وهي همگن براي

گردد حاسبه مي
W1=(9*3.51/5

مطلق عناص  ن
هاي آموزشي د

-يآموزش يهاره

 نسبي (امتيـاز
هاي م در دوره

در نظر گرفتن ش
كه هاي باغداران 

ده شد، امتـيـا
ستفاده از رابطه
صر خدمت و 

، متوسط قوي
ر محاسبات وار
صر خدمت شمار
و دعوت از گرو

از طريق زير مح 
)+(9*3.64)+(3

 از محاسبه وز
هر يك از نيازه

دوره تيفيك ياب

 وزن مطلق و ن
د مت با نيازها

اين مرحله با د
خدمت و نيازها

نشـان داد 3ره 
 خـدمـت با اس

رتباط بين عناص
 ارتباط ضعيف،

در 9و  3، 1ي 
وزن مطلق عنصر
ي با باغداران و

"IPM در دوره 
3*3.90)=76

هاي حاصل  ه
 در ارتباط با ه

ايارزش

  
تعيين
عناصر خد

  آفات)
در ا
عناصر خ
در نگار
عنـصر 
شدت ار
شامل 
امتيازها
، ونمونه

هماهنگي
شركت 

يافته
خدمت
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) 33ياپي(پ

رسنجي از 
باغداران ي 

كلي خانه 
نشان داده 

  سبي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1395بهار ، 1

ظرخواهي و نظر
برآوردن نيازهاي

باشد. نماي ك ي
ن 4ن در نگاره 

وزن نس 
40/6  
3/1  
05/4  
58/3  
93/4  
69/6  
27/6  
28/7  
42/6  
47/4  
61/5  
64/6  
07/8  
96/4  
89/1  
64/8  
10/6  
32/2  
31/4  

م، شماره نهال 

نظ"صر خدمت 
در ب "ب موضوع

  د. 

مي "IPMوره 
ز تكميل شدن

 وزن مطلق
79/371  

05/76  
41/235  
1/208  
67/286  
85/388  
85/364  
01/423  
14/373  
11/260  
13/326  
9/385  

35/469  
19/288  
98/109  
11/502  
68/354  
1/135  
45/250  

سا ،يش كشاورز

راين، سهم عنص
داران در انتخاب

باشد مي درصد 6

  عناصر خدمت

شركت در دو
كيفيت پس از

  شده است.
  
  

 سهيل گري

 يران

 باغداروسط خود 

و آموزش جيترو 

بنابر
باغد

4/6
  

 مطلق و نسبي ع

ي 
در 
ي 

و  
اد 
ي 

 IPMدر دوره 

 ري)

 ت تلفيقي آفات

ان و ايفاي نقش تس
 ي

باغداري براي فراگي
هاي درك شده تو ش

 شيمايي

يهاجله پژوهش

  

. وزن4جدول 

هاي ر اساس وزن
عناصر خدمت د

نظرخواهي "عنصر
"IPMموزشي 

ايجا"ر خدمت 
وهي همگن براي

  صر خدمت
 ضوع

مگن براي شركت د
 IPM 

 ي
 هاي نهادهزين 

 ين

 شيميايي

مانند نصب تله نور
ر هر جلسه مديريت

  كالس

سهيل گر و فراگيرا
تسهيل گري ساالن و
هاي خاص ب فعاليت

ت تسهيالت (ارزش
 IPMشي

هاي ش ف كمتر نهاده

مج

ضيح داده شد بر
يشترين سهم ع
ران مربوط به ع

هاي آم  از دوره
ربوط به عنصر
و دعوت از گرو

عنص
موض انتخاب در اران

عوت از گروهي هم
براي تدارك سايت

هاي شيميايي نهاده
هاي جايگز  از روش
هاي جايگزي ز روش

هاي ش  مصرف نهاده
يت تلفيقي آفات (

موضوع د براي هر 
  باغداران

 سطح باغداران در 
صميمي بين تس م و

صول آموزش بزرگس
ها با زمان انجام ف س

غداران براي دريافت
آموزهاي  ي از دوره

م استفاده يا مصرف

گونه كه توض ن
شده، بي محاسبه

ن نيازهاي باغدار
مندي د رضايت

ن سهم نيز مر
ي با باغداران و

باغدا از نظرسنجي 
گي با باغداران و دع
 يكي از باغداران بر
نسبت به مضرات نه
نسبت به استفاده ا
سبت به استفاده از
سبت به استفاده از 

هاي عملي مديري ت
هيز محيط مناسب 

روز و جديد به   به
ن محتواي دوره با س
محيط ارتباطي گرم

ها متناسب با اص س
 بين مفاهيم كالس
دوره و يا معرفي باغ
ر مورد رضايتمندي
رزان نسبت به عدم

 ايدار

 ت پايدار

80 

  

  
هما
مطلق م
برآوردن
در مورد
كمترين

هماهنگي
  
  
  
  
  

 و نظرخواهي
ايجاد هماهنگ
جلب موافقت
آگاهي دادن 
آگاهي دادن 

ايجاد عالقه نس
ايجاد تنفر نس
آموزش مهارت
تدارك و تجه
ارائه اطالعات
متناسب بودن

سازي م فراهم
برگزاري كالس
ايجاد تناسب
ارائه گواهي د
نظرخواهي در
ترغيب كشاور
حفظ توليد پا
ايجاد معيشت
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بوده است. 
داران در 

هاي  موزش
رين ميزان 
ها به روش 
رين ميزان 

به   مربوط
 شيوه و ن
 با باغي ي

بو "كالس طالب
 نيازهاي باغد

آم" فات يعني
، باالتر"سخنراني

ه رگزاري كالس
ده است. كمتر
 معمول نيز 

زمان بهترين ص
يها بيماري الئم

QF 

مط با) آموزشي
ويت پانزدهم
ريت تلفيقي آ

شيوه س به هي
باغداران را در بر
ود اختصاص دا

هاي  در كالس
تشخيص در يي

عال با آشنايي" 

FDاده از روش

آ فيلم نشريه،
اولوهمچنين 

هاي مدير دوره
گروه و كالسي
مندي ب رضايت

معمول به خو
مندي  رضايت

توانا"نيازهاي 
و  "پاشي سم

IPM/F با استفا

يتاً 
رد 
ت 
ده 
در 
در 
ها 
تر، 

FFS يجيترو -

ي مختلف نهاي
 همچنين كاربر

د كشاورز قضاوت
آمد دست تايج به

ي از نيازها د
مهارت د"ط به 

مندي از نيازه ت
پوستر( آموزشي ك

-يآموزش يهاره

  
هاي ترويجي نامه

شود و حاصل مي
 سيستم موجود

 Peshin eنت .(
مندي ين رضايت

يقي آفات مربوط
 كمترين رضايت

كمك وسايل ن

دوره تيفيك ياب

  گيري  نتيجه
قيت نسبي برن
س دانشي كه حا
ش براي بهبود 

 )et al., 2014

دهد بيشتري مي
ي مديريت تلفيق

و "رس كردن
بودن سازگار"به 

ايارزش

  
بحث و
موفق
بر اساس
اين دانش

شود مي
نشان م

هاي دوره
نحوه هر
مربوط ب
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) 33ياپي(پ 1395بهار ، 1م، شماره نهسال  ،يو آموزش كشاورز جيترو يهامجله پژوهش

باشد. بنابراين،  مي "عملي و مستقيم مشاهده
هاي مديريت تلفيقي  گونه كه انتظار است دوره همان

هاي عملي  آفات از نظر باغداران در آموزش مهارت
هاي معمـول از اين  ساند و كال تر عمـل كرده موفق

نظر داراي ضعف هستند. اين يافته با نتيجه مطالعه 
Chen et al. (2013)،  قرباني پيرعليدهي و همكاران

) و قانع و 1389ميرزايي و همكاران ( )، علي1390(
  ) مطابقت دارد. 1388همكاران (

دهنده اين نكته  نتيجه كلي پژوهش حاضر نشان
هاي  ري از دورهاست كه باغداران رضايت بيشت

IPM/FFS  داشته كه با توجه به شواهد موجود و
بيشتر نيازهاي  ها،كدام از نياز درصد رضايت از هر

ها  اند از نظر آن ها آموزش داده شده باغ آنعملي كه در 
هاي  ها و دوره اند. در مقابل نيز، كالس بودهدر اولويت 

اند،  صورت نظري اجرا شده آموزشي معمول بيشتر به
كه بر اساس نظر باغداران، الزم است كه اين  درحالي

  ها نيز بعد عملي بيشتري داشته باشند.  ها و كالس دوره
هاي صورت گرفته در  همچنين، تجزيه و تحليل

ست كه عنصر خدمت سقف خانه كيفيت حاكي از آن ا
با اكثر عناصر خدمت ارتباط  "حفظ توليد پايدار"

هاي مديريت تلفيقي آفات  منفي دارد. زيرا اجراي دوره
هاي   معموالً به دليل اجتناب از مصرف زياد نهاده
شوند  شيميايي به كاهش توليد محصول آني منجر مي

كه اين خود باعث ايجاد ارتباط منفي بين نيازها و 
شده است. در  "حفظ توليد پايدار"دمت عنصر خ

همين راستا، نتايج تحقيق سبزيان ماليي و همكاران 
 درآمد كه ) نيز نشان داده است كشاورزاني1394(

 بردن به كار براي تمايل بيشتري داشتند تري پايين

 .ادند د مي نشان خود از شده و امتحان معمول هاي روش
هايي  روش بر همين اساس، بايد سعي نمود كه با

مناسب، جبران كاهش ميزان توليدات باغداران را 
نمود. در نقطه مقابل اين ارتباط منفي، برخي از عناصر 
خدمت داراي ارتباط قوي با ساير عناصر خدمت بوده 

مندي از  رضايتاند از: نظرخواهي در مورد  كه عبارت
ايجاد عالقه ، هاي آموزشي مديريت تلفيقي آفات دوره

آموزش ، و جايگزين هاي ستفاده از روشنسبت به ا

. اين در حالي هاي عملي مديريت تلفيقي آفات مهارت
هاي ترويجي است  نيازمند برنامه IPMاست كه ترويج 

طور مناسب براي آموزش كشاورزان طراحي شده  كه به
طور كامل كاركرد اين نوع  كه بتوانند به طوري باشند به

 Peshin).درك كنندتكنولوژي را براي مديريت آفات 

et al., 2014)  
آمده مشخص شد  دست در نهايت در وزن مطلق به

هاي  مندي از دوره نظرخواهي در مورد رضايت"كه 
و وزن نسبي  11/502با وزن مطلق  "IPMآموزشي 

ها متناسب با اصول  برگزاري كالس" ، همچنين64/8
با وزن مطلق  "گري آموزش بزرگساالن و تسهيل

سهم را در بيشترين  07/8و وزن نسبي  35/469
اند و عنصر  تعيين ميزان دستيابي به نيازها داشته

ايجاد هماهنگي با باغداران و دعوت از گروهي "خدمت 
طلق با وزن م "IPMهمگن براي شركت در دوره 

  ترين سهم را داشته است.كم 3/1و وزن نسبي  05/76
 گونه كه بيان شد در ارتباط بين عناصر همان

شود با  خدمتي كه از سوي جهاد كشاورزي ارائه مي
مندي از  نظرخواهي در مورد رضايت"نيازهاي باغداران، 

بيشترين امتياز را داشته است. اين  "هاي آموزشي دوره
نكته حاكي از نقش اين عنصر در برآورده نمودن ساير 

و  طرفه  باشد. طراحي يك نيازهاي آموزشي باغداران مي
ها بدون نظرخواهي از  ايين بودن دورهاز باال به پ

مخاطبان، كارايي زيادي در تأمين نيازهاي آموزشي 
هاي ترويجي براي  آنان نخواهد داشت. زيرا تالش

هاي  بدون طراحي مناسب برنامه IPMانتشار اطالعات 
آموزشي در بسياري موارد براي متقاعد كردن 

 ها با شكست مواجه مخاطبان به پذيرش اين فعاليت
بنابراين لزوم توجه به  ).Peshin et al., 2014 (اند  شده

شود تا  نيازهاي باغداران بيش از پيش احساس مي
ها را در پي داشته باشد. همچنين  افزايش كيفيت دوره

هاي آموزشي مديريت تلفيقي  ها و دوره برگزاري كالس
آفات با در نظر گرفتن اصول آموزش بزرگساالن و 

رو، ايفاي نقش  خواهند بود، ازاين گري مؤثرتر تسهيل
گري از سوي كارشناسان ترويجي براي ارائه  تسهيل

  باشد. ها ضروري مي اين دوره
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  پيشنهادها  
آمده از پژوهش حاضر  دست بر اساس نتايج به

ترويجي - هاي آموزشي منظور بهبود دوره توان به مي
  مديريت تلفيقي آفات پيشنهادهاي زير را ارائه داد:

كارگيري روش  ليل كاهش توليد محصوالت با بهبه د -
منظور  هاي جايگزيني به مديريت تلفيقي آفات، روش

زمان  اي باغداران هم تأمين و حفظ معيشت دوره
براي اين منظور، ترويج روش مديريت ارائه شود. 

اقتصاد غير زراعي   تلفيقي محصولي و يا رهيافت
رن تواند مكمل كاهش درآمد باغدا روستايي مي

 باشد.

با توجه به سهم نسبي باالي عنصر خدمت  -
مندي از دوره در پايان  نظرخواهي از ميزان رضايت"

شود   در تأمين نيازهاي باغداران، پيشنهاد مي "دوره
هاي آتي همواره در مورد  منظور اصالح برنامه به

ها  كننده در دوره مندي مخاطبان شركت رضايت
گردد در  مي نظرخواهي شود. همچنين، پيشنهاد

نسبت به  IPM/FFSهاي  پايان هر مرحله از دوره
اي از ديدگاه باغداران اقدام شود  انجام ارزيابي مرحله

تا در صورت وجود نقص در دوره نسبت به رفع 
 ها اقدام شود.  آن

تواند باعث افزايش  از آنجا كه افزايش درآمد مي -
كارگيري مديريت تلفيقي آفات شود  تمايل براي به

هاي حمايتي خريد تضميني  توان با طرح مي
محصوالت سالم و ارگانيك و باال بردن قيمت خريد 
محصوالت باغي از سوي مراجع دولتي و خصوصي، 

جراي ها و ا تمايل باغداران را براي شركت در دوره
  تر نمود.  مديريت تلفيقي آفات قوي

شده از  كه برخي از عناصر خدمت ارائه با توجه به آن -
سوي كارشناسان جهاد كشاورزي، نقش زيادي در 

هاي مديريت تلفيقي آفات  بهبود كيفيت دوره
شود در صورت امكان با  نداشته، پيشنهاد مي

 خدمات مؤثرتر ديگر جايگزين شود.

باالي وزن مطلق و نسبي دو عنصر  با توجه به امتياز -
مندي از  نظرخواهي در مورد رضايت"خدمت 

ها  برگزاري كالس"و  "IPM هاي آموزشي دوره
 "گري متناسب با اصول آموزش بزرگساالن و تسهيل

ترويجي مديريت  -هاي آموزشي بهتر است كه دوره
تلفيقي آفات متناسب با اصول آموزش بزرگساالن 

ها متناسب با عالقه و  ات كالسبرگزار شده و موضوع
 نياز باغداران باشد.

با توجه به كارايي روش گسترش عملكرد كيفيت در  -
هاي آموزشي مديريت تلفيقي  بررسي كيفيت دوره
شود اين روش براي ارزيابي ساير  آفت، پيشنهاد مي

كار گرفته  ترويجي به-هاي آموزشي ها و كالس دوره
ايش دقت و تحليل توان براي افز شود. همچنين، مي

ها به شكل تركيبي  تر، آن را با ساير روش دقيق
ها  عنوان نمونه براي تعيين اولويت استفاده نمود. به

 استفاده نمود. AHPتوان از  مي
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