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چکیده
مدیریـت عملیـات داشـت نقـش بسـیار مهمـی در افزایـش عملکـرد محصـول مرکبـات دارد و آموزش هـای ترویجـی 
از جملـه راهکارهـای مهـم بـرای آشـنایی باغـداران بـا ایـن عملیـات اسـت. در ایـن راسـتا، ایـن پژوهـش بـا هـدف تعیین 
نقـش عامل هـای مختلـف در نگـرش، مهـارت و دانـش باغـداران سـاری در زمینـة عملیـات داشـت مرکبـات بـا تأکیـد بر 
آموزش هـای ترویجـی و در سـال 1399 انجـام شـد. دیدمـان تحقیـق از نظـر ماهیـت موضـوع، کّمـی بـوده، نـوع تحقیـق 
توصیفـی و از نـوع علّـی- مقایسـه-ای و از نظر شـیوه گـردآوری داده ها، میدانی بود. جامعه آماری شـامل دو گـروه باغداران 
آمـوزش دیـده و آمـوزش ندیـده بودند. بـا روش نمونه گیری تصادفی سـاده و اسـتفاده از جدول مـورگان، 120 تن باغداران 
آمـوزش دیـده و بـا روش نمونه-گیـری تصادفـی چنـد مرحلـه ای و اسـتفاده از فرمـول کوکـران 120 تن باغـداران آموزش 
ندیـده بـه عنـوان نمونـه تحقیق انتخاب شـدند. ابـزار پژوهش پرسشـنامه بود کـه روایی محتوایـی با نظرخواهـی از اعضای 
هیئت علمی دانشـگاه و کارشناسـان جهاد کشـاورزی و پایایی آن با اسـتفاده از ضریب تتای ترتیبی سـنجیده شـد )دامنة 
0/704 تـا 0/920(. نتایـج آزمـون میانـه نشـان داد بیـن دو گروه از نظر سـویه های نگـرش در مورد تغذیـه و هرس، مهارت 
تغذیـه و مدیریـت تلفیقـی آفـات و دانـش تغذیـه، هـرس، مدیریـت تلفیقی آفـات و آبیـاری، تفـاوت معنی دار وجـود دارد. 
نتایـج آزمـون فریدمـن نشـان داد آموزش هـای ترویجـی بیشـترین نقش را در سـویه نگرشـی و کمترین نقش را در سـویه 
مهارتـی در زمینـة عملیـات داشـت مرکبات داشـته اسـت. نتیجة تحلیل رگرسـیون ترتیبی نشـان داد که متغیرهای سـن، 
رضایـت از شـغل باغـداری، میـزان دسترسـی به اطالعـات دیگر منبع های آموزشـی در زمینـة مدیریت داشـت و در اختیار 
داشـتن ادوات و تجهیـزات عملیـات داشـت، نقش منفی و متغیرهای شـمار اعضای خانواده شـاغل در کار باغـداری و میزان 
پیگیـری شـخصی در زمینـة کسـب اطالعـات مدیریت داشـت، نقـش مثبت بر نگـرش، مهـارت و دانش باغـداران در زمینة 
عملیـات داشـت  مرکبات داشـته  اند. توجه بیشـتر به ارایه شـواهد عینـی و آموزش های عملـی در برنامه آمـوزش باغداران 
بـا تأکیـد بـر اسـتفاده از روش هـای آمـوزش چـون نمایش طریقـه ای از جمله پیشـنهادهای ایـن پژوهش و ارزیابی اسـت.   
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مقدمه 
بخـش کشـاورزی بـه عنـوان یکـی از ارکان اصلـی تولید 
در حیـات اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی هـر کشـور دارای 
اهمیـت ویـژه و تعییـن کننـده ای اسـت. بـا توجـه بـه روند 
محدودیـت  همچنیـن  و  جهـان  جمعیـت  افزایـش  بـه  رو 
منبع هـای موجـود در بخـش کشـاورزی و نیـاز بـه افزایـش 
کیفـی  و  کمـی  توسـعه  کشـاورزی،  محصول هـای  تولیـد 
آن بـه عنـوان اصلی تریـن منبـع تهیـه مـواد غذایـی امـری 
مرکبـات   .)1390 همـکاران،  و  )اتحـادی  می باشـد  مهـم 
گروهـی از میوه هـای نیمـه گرمسـیری جهان انـد کـه دارای 
ارزش اقتصـادی بسـیار چشـمگیری می باشـند، بـه طـوری 
و  فعالیت هـای کشـاورزی  امـروزه در جهـان مجمـوع  کـه 
اقتصـادی و صنعتـی ایـن گـروه بـا عنـوان صنعـت مرکبـات 
)Citrus indus try( شـناخته شده اسـت )احسان و همکاران، 
1389(. تولیـد مرکبـات در جهـان امـروز دارای  اهمیـت باال 
و به سـزائی اسـت و یکـی از منبع هـای بسـیار مهـم تولیـد 
ثـروت، مبادله هـای تجاری و اشـتغال به کار سـاکنان حدود 
در جهـان  اسـت.  مرکبات خیـز جهـان شـده  148 کشـور 
سـطح زیرکشـت مرکبـات بیـش از 8 میلیون هکتـار و تولید 
آن بالـغ بـر 112 میلیـون تن  اسـت. میـزان تولیـد مرکبات 
ایـران بیـش از 5 میلیـون تـن و پـس از کشـورهای چیـن 
و هنـد، رتبـه سـوم آسـیا و ششـم جهـان را دارد )محمـدی 
و رفیعـی، 1399(. اسـتان مازنـدران بـا توجـه بـه دارا بـودن 
شـرایط مناسـب آب و هوایـی همـواره جایـگاه ویـژه ای در 
ایـران داشـته  میـان اسـتان های تولیدکننـده مرکبـات در 
کشـاورزان  اقتصـاد  و   )1399 رفیعـی،  و  )محمـدی  اسـت 
شـمال کشـور پـس از محصـول برنـج، وابسـته بـه فـروش 
محصـول مرکبـات اسـت )اردسـتانی و همـکاران، 1389(. 
سـطح زیرکشـت مرکبـات اسـتان مازنـدران بالـغ بـر 111 
هـزار هکتـار اسـت و نزدیک بـه 45 درصـد )2307860 تن( 
از مرکبـات کشـور در ایـن اسـتان تولید مي شـود. بیشـترین 
سـطح زیر کشـت بـه ترتیب بـه رقم-هـای پرتقـال، نارنگي، 

نارنـج و تـا حدودی به گریـپ فروت، لیموترش، لیموشـیرین 
و  )اربابـی  دارد  اختصـاص  مرکبـات  گونه هـای  دیگـر  و 
همـکاران، 1399(. شهرسـتان سـاری نیـز دارای 21 هـزار و 
530 هکتـار بـاغ انـواع مرکبات شـامل پرتقـال، نارنگی، لیمو 
شـیرین، لیمـو تـرش، گریپ فـروت، نارنج و دیگـر گونه های 
مرکبـات اسـت کـه 25 تـا 30 درصـد مرکبـات تولیـدی در 
ایـن شهرسـتان مصـرف و مابقـی به دیگـر اسـتان ها و خارج 
از کشـور صـادر می شـود )سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

 .)1398 مازنـدران، 
بـا توجـه بـه گسـتردگي و تنـوع منطقه هـای کشـت، 
مشـکل های  و  مسـئله ها  مرکبـات،  پایه هـاي  و  رقم هـا 
ایـن محصـول نیـز داراي گسـتردگي و تنـوع خاصـي اسـت 
)آقاجـان زاده و عبـادی، 1390(، به طوری که بخشـی از این 
مسـئله ها و مشـکل ها بـه مدیریـت عملیات داشـت همچون 
تغذیـه، هـرس، آبیـاری و مدیریت تلفیقی آفـات و بیماری ها 
مربـوط اسـت از جملـه اینکـه هم اکنـون سـاالنه در بخـش 
کشـاورزي و باغـداري مازندران حـدود 64140 تن کود اوره، 
18590 تـن کـود فسـفاته و 12913 تن کود پتاسـه توسـط 
کشـاورزان مصـرف می شـود کـه ضـرورت کاهـش مصـرف 
آن هـا بـرای پیاده سـازي تولیـد مرکبـات سـالم تر ضـروری 
اسـت )رزاقـی بورخانـی و همـکاران، 1399(. همچنیـن از 
حـدود 800 آفت کـش مـورد مصـرف، 211 نـوع ترکیـب 
شـیمیایی بـا ترکیب هـای مختلـف و کاربردهـای متفاوت به 
صـورت گسـترده ای در باغ هـای مرکبـات مازنـدران مصرف 
سیاسـت های  اتخـاذ  نیـز  زمینـة  ایـن  در  کـه  می شـوند 
مدیریتـی بـرای کاهـش مصـرف بی رویـه و اسـتفاده بهینـه 
سـم های شـیمیایی ضـروری اسـت )شـکرزاده و همـکاران، 
1392(. همچنیـن در اسـتان مازنـدران به رغـم بـاال بـودن 
بـارش سـاالنه، پراکنـش زمانـی بارش بـه گونه اي اسـت که 
تنهـا بیشـینه 35 درصـد آن در فصـل تشـکیل و رشـد میوه 
مرکبـات رخ می دهـد و ایـن میـزان بـارش براي تأمیـن نیاز 
آبـی درختـان مرکبـات کافـی نبـوده و باغ هـا براي داشـتن 
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عملکـرد اقتصادي نیاز بـه آبیاري های کمکـی دارند )عبادی 
و همـکاران، 1394(. تولیـد مرکبـات در شهرسـتان سـاری 
نیـز بـا مسـئله ها و مشـکل-های خـاص مربوط بـه مدیریت 
عملیات داشـت روبه رو اسـت. نتایج برخی بررسـی ها نشـان 
داده اسـت اسـتفاده از روش های کنترل زیسـتی )بیولوژیک( 
بسـیار کـم  ایـن منطقـه  میـوه در  تولیدکننـدگان  توسـط 
نادرسـت  و  بی رویـه  اسـتفاده  و   )1399 )شـاهانی،  اسـت 
جملـه  از  باغ هـا،  در  آفت کـش  و  قارچ کـش  سـم های  از 
عامل هـای مهـم ورود فلزهـای سـنگین بـه آب آشـامیدنی 
و کاهـش کیفیـت آن اسـت )محصـل اخالقـی و همـکاران، 
1399(. همچنیـن مجمـوع انتشـار گازهـای گلخانـه ای در 
تولیـد نارنگـی شهرسـتان بـه نسـبت باالسـت کـه علـت آن 
بهینـه نبـودن میـزان مصـرف نهاده هایـی چـون کـو و سـم 
در تولیـد اسـت )بشـارتده و همـکاران، 1398(. هـرس نیـز 
از جملـه عملیـات باغـداری اسـت کـه در باغ هـای مرکبـات 
شهرسـتان کمتـر بـدان توجه می شـود ایـن در حالی اسـت 
کـه بسـیاری از متخصصان بـر ایـن باورند درختـان مرکبات 
دارای تـاج پوششـی متراکـم بـوده و انجـام هـرس شـاخه ها 
باعـث می شـود تـا نفوذ نـور خورشـید در درون تـاج درخت 
بـه بیشـترین میزان ممکـن رسـیده و نفوذ نور بیشـتر درون 
تـاج درخـت افزون بـر اینکه تأثیـر تنظیم کنندگـی بر گل و 
میـوه دارد باعـث افزایش کیفیـت میوه نیز می شـود )کمالی 

جامخانـه و همـکاران، 1398(.  
در باغـداری نویـن امـروزی و از جملـه پـرورش مرکبات، 
آشـنایی باغـداران بـا راهکارهـای مناسـب مدیریـت داشـت 
ماننـد تغذیـه، هرس، آبیـاری و مبارزه با آفات ضروری اسـت. 
مرحلـه داشـت از هنگامـی آغـاز می شـود که نهـال پیوندی 
در زمیـن اصلـی کاشـته می شـود و تـا هنگامـی کـه درخت 
زنـده اسـت و از آن بهره برداری می شـود ادامـه دارد )قنبری 
نیاکـی و بیک نـژاد، 1387(. آمـوزش از جملـه ابزارهای مهم 
آشـنایی باغداران با مدیریت داشـت مرکبات اسـت. در واقع، 
آمـوزش تجربـه ای اسـت مبتنـی بـر یادگیـری و بـه منظـور 
ایجـاد تغییرپذیری هـای بـه نسـبت پایـدار در فـرد، تـا او را 

قـادر بـه انجـام کار و بهبـود توانایی هـا، تغییـر مهارت هـا، 
دانـش، نگـرش و رفتـار اجتماعـی سـازد )اسـماعیل پور و 
همـکاران، 1395(. در ایـن تعریـف، دانـش، شـامل رفتارهـا 
آوردن  بـه خاطـر  بـه صـورت  کـه  اسـت  موقعیت هایـی  و 
اندیشـه ها، مطالـب یـا پدیده هـا چـه بـه صـورت یـادآوری 
و چـه بـه صـورت بازشناسـی، مـورد تاکیـد قـرار می گیـرد 
میل هـا،  شـخصی،  احسـاس های  از  اسـتنباطی  نگـرش،  و 
دید هـا، عالقه هـا و یـا نفـرت، در جهـت مثبـت و یـا منفـی 
در مـورد شـیوه آمـوزش می باشـد و مهـارت، توانایـی به کار 
بسـتن بهینـه آموخته های خود، در شـرایط یـا موقعیت های 
طبیعـی بـرای بیـان و یـا ظهـور ایـن توانایی هـا می باشـد 
آمـوزش،  انـواع  بیـن  در   .)1388 زاده،  نـوروز  و  )مقدسـی 
آموزش هـای ترویجـی، نقـش مهمـی در آشـنایی باغـداران 
بـا راهکارهـای مناسـب مدیریـت داشـت مرکبات دارنـد. در 
واقـع، ایـن آموزش هـا بـا دگرگونی دانـش، نگـرش و مهارت 
باغـداران، زمینـة بروز رفتار درسـت و مناسـب از سـوی آنان 
در زمینـة عملیـات داشـت  را فراهـم می سـازند. افـزون بـر 
ایـن، هـر سـاله اعتبـارات زیـادی بـرای برگـزاری دوره هـای 
آموزشـی داشـت مرکبـات اختصـاص می یابـد کـه از منظـر 
تحلیـل هزینـه- فایـده، الزم اسـت نقـش ایـن آموزش ها بر 
بهبـود دانـش، نگـرش و مهـارت باغـداران بررسـی و ارزیابی 
شـود. همچنیـن، اجـرای پیوسـته ایـن آموزش هـا و پیـدا 
کـردن نقطه هـای ضعـف و قـوت آن نیازمنـد بررسـی نقش 
آن هـا در بهبـود دانـش، نگرش و مهـارت باغداران می باشـد 
تـا بـر مبنـای نتایـج حاصـل بتـوان تصمیـم درسـتی را در 
زمینـة ادامـه، توقف یـا بهبود برنامه آموزشـی اتخـاذ کرد. از 
ایـن رو ایـن پژوهـش با هدف کلی بررسـی نقـش عامل های 
مختلـف در نگـرش، مهـارت و دانـش باغـداران سـاری در 
زمینـة عملیـات داشـت مرکبـات بـا تأکیـد بـر آموزش های 

ترویجـی انجام شـده اسـت. 
نگاهـی بـه نتایـج بررسـی های انجـام شـده گویـای این 
اسـت کـه تاکنون در زمینـة تعیین نقـش عامل های مختلف 
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در نگـرش، مهـارت و دانـش مخاطبـان ترویـج بـا تأکیـد بـر 
آموزش هـای ترویجـی، پژوهشـی صـورت نگرفتـه اسـت و 
پژوهشـگران همـه ی سـویه های عملیـات یـاد شـده را بـا 
هـم مـورد ارزیابـی قـرار نداده انـد؛ از جملـه اینکـه بررسـی 
آموزش هـای  تأثیـر  زمینـة  و همـکاران )1386( در  اسـکو 
ترویجـی بـر دانـش و نگـرش شـالیکاران پیرامـون مبـارزه 
داد  نشـان  برنـج  سـاقه خوار  کـرم  علیـه  بـر  بیولوژیـک 
میانگیـن نمره هـای دانـش فنـی و نگـرش شـالیکاران پیش 
و پـس از برگـزاری کالس های آموزشـی، تفـاوت معنی داری 
داشـته اسـت. نتایـج بررسـی دین پنـاه و همـکاران )1388( 
در زمینـة تأثیـر آموزش هـای ترویجـی بـر پذیـرش مبـارزه 
نشـان  سـاری  شهرسـتان  شـالیکاران  سـوی  از  بیولوژیـک 
داد آموزش هـا باعـث پذیـرش مبـارزه بیولوژیـک از سـوی 
بیشـتر کشـاورزان شـده اسـت. میرزایی و همکاران )1389( 
در بررسـی تأثیـر آموزش هـای ترویجـی بـر افزایـش سـطح 
اطـالع نخـل داران از مبحث هـای مدیریـت تلفیقـی آفـات 
دریافتنـد اختـالف میانگیـن اطالع کشـاورزان آمـوزش دیده 
در قالـب آموزش هـای ترویجـی در زمینـة مدیریـت تلفیقی 
آفـات و همتایـان آمـوزش دیده آنان به شـیوه معلـم- محور، 
معنـی دار بـود و کشـاورزان گـروه نخسـت بـا بـه کارگیـری 
اصـول یادگیـری مشـارکتی، اطالعـات بـه مراتـب بیشـتری 
در زمینـة مبحث هـای مدیریـت تلفیقـی آفـات نخلسـتان 
در مقایسـه بـا گـروه دیگر داشـتند. بررسـی های اتحـادی و 
همکاران )1390( نیز نشـان داد بیشـتر کشـاورزان اثربخشی 
آموزش هـای ترویجـی در گسـترش مدیریـت تلفیقـی آفات 
پیرعلیدهـی  قربانـی  کرده انـد.  ارزیابـی  خـوب  حـد  در  را 
آموزش هـای  اثربخشـی  بررسـی  بـا   ،)1390( همـکاران  و 
دریافتنـد  کرمانشـاه  اسـتان  باغـداران  بیـن  در  ترویجـی 
آموزش هـای ترویجـی باعـث ارتقـای دانـش، بهبـود نگرش، 
مهـارت و سـطح آرزوهـای باغـداران آموزش دیـده در قیاس 
نتایـج پژوهـش  باغـداران آمـوزش ندیـده شـده اسـت.  بـا 
نعیمـی و همـکاران )1394( در زمینـه نقش آمـوزش، ترویج 

و اطالع رسـانی در توسـعه فناوری زیسـتی کشـاورزی نشان 
داد ایـن متغیرهـا بـه طـور معنـی داری بـر احتمـال توسـعه 
فنـاوری زیسـتی کشـاورزی اثرگذارند. شاه پسـند و سـواری 
)1396( در بررسـی عامل هـای موثـر بـر سـطح دانـش فنـی 
تولیدکننـدگان انـار در اسـتان مرکـزی دریافتنـد متغیرهای 
عضویت در تشـکل ها و شـبکه های اجتماعی، میزان اسـتفاده 
شـمار  و  سـالیانه  درآمـد  ارتباطـی،  راه هـای  و  منبع هـا  از 
تماس هـای ترویجـی بیشـترین تاثیـر را بـر احتمـال بهبـود 
سـطح دانـش فنـی انـارکاران دارنـد. موحـدی و همـکاران 
مهـارت  و  دانـش  دریافتنـد  خـود  پژوهـش  در   ،)1397(
اسـتفاده ی بهینـه از منبع های آب کشـاورزی در کشـاورزانی 
کـه در دوره هـای آموزشـی مرتبـط شـرکت کـرده بودنـد از 
کسـانی کـه در این دوره ها شـرکت نداشـتند، بیشـتر اسـت. 
نتایـج تحقیـق دیگـری بیانگـر تأثیـر آموزش هـای ترویجـی 
ر رفتـار حفاظـت آب توسـط کشـاورزان اسـت بـه گونـه ای 
کـه بهره بردارانـی کـه در کالس هـای آموزشـی- ترویجی در 
زمینـة حفاظت آب کشـاورزی شـرکت داشـته اند، بـه مراتب 
در  مناسـب تری  رفتـار  و  مسـاعدتر  نگـرش  باالتـر،  دانـش 
زمینـة حفاظت آب کشـاورزی دارند )اسـکندری و همکاران، 
1397(. عیـدی و همـکاران )1400( در پژوهشـی دریافتنـد 
متغیـر آموزش هـای ترویجی بر نگرش کشـاورزان نسـبت به 

مدیریـت پایـدار منبع هـای آب کشـاورزی تأثیـر دارد.
تأثیـر آموزش هـای  بررسـی دیگـری در زمینـة  نتایـج 
ترویجـی بـرای پذیـرش مدیریـت تلفیقـی آفـات در اوگانـدا 
بـه  ترویجـی منجـر  آموزش هـای  داد مشـارکت در  نشـان 
آگاهـی بیشـتر در زمینـة مدیریـت تلفیقـی آفـات می شـود 
و کشـاورزان آمـوزش دیـده بـه احتمـال بیشـتری بـه اتخاذ 
ولـی  می پردازنـد  آفـات  تلفیقـی  مدیریـت  راهبرد هـای 
در  آفـات  تلفیقـی  مدیریـت  راهبرد هـای  و  دانـش  انتشـار 
مـورد کشـاورزانی کـه در آموزش هـای ترویجـی مشـارکت 
نداشـتند محـدود بـوده اسـت )اربـاق و همـکاران، 2010(. 
تولیـد  بـر  ترویجـی  آموزش هـای  اثرگذاری هـای  ارزیابـی 
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پنبـه در چیـن، هنـد و پاکسـتان نشـان داد کـه در هـر سـه 
کشـور، آموزش هـای ترویجـی موثـر بـوده و میزان اسـتفاده 
از آفت کش هـا و خطرهـای زیسـت محیطی کاهـش یافتـه 
احمدپـور  و  هاللـی  مومنـی   .)2010 )پانانـوراك،  اسـت 
آموزش هـای  دادنـد  نشـان  تحقیقـی  نتایـج  در   )2013(
ترویجـی در ایجـاد نگـرش مثبـت در کشـاورزان نسـبت بـه 
کنتـرل بیولوژیکـی آفـات برنـج موثـر بـوده اسـت. خاتـم و 
همـکاران )2014( در بررسـی تأثیر آموزش هـای ترویجی بر 
توسـعه مهارت هـای کشـاورزان پاکسـتانی نشـان دادنـد این 
آموزش هـا باعـث بهبود مهارت کشـاورزان در زمینة مدیریت 
محصول شـده اسـت. ارزیابی تأثیـر آموزش هـای ترویجی بر 
سـطح دانـش تولیدکننـدگان مرکبـات در پاکسـتان نشـان 
داد آمـوزش تأثیـر مثبـت و معنـی داری بـر سـطح دانـش 
کشـاورزان در مـورد تولیـد مرکبات و شـیوه های داشـت آن 
داشـته اسـت. همچنیـن تفاوت معنـی داری در سـطح دانش 
باغـداران آمـوزش دیـده و آموزش ندیده وجود داشـته اسـت 
)ویکتـور و همـکاران، 2017(. کاظم و همـکاران )2017( در 
نتایـج تحقیقی با هدف بررسـی نگرش کشـاورزان نسـبت به 
آموزش هـای ترویجـی در زمینـه پذیرش فناوری هـای نوین 
در نیجریـه دریافتنـد بیشـتر کشـاورزان نقـش آموزش هـای 
ترویجـی را در پذیـرش فناوری هـای نویـن کـم دانسـته اند. 
آب  مدیریـت  بـر  ترویجـی  آموزش هـای  تأثیـر  بررسـی 
کشـاورزی در هند نشـان داد، این آموزش ها باعث دگرگونی 
در دانـش، نگـرش، مهـارت و آرزوهای کشـاورزان نسـبت به 
مدیریـت موثـر آب کشـاورزی شـده اسـت )مینـا و سـینگ، 
2019(. االنصـاری و محمدعلـی حسـن )2021( در بررسـی 
تأثیـر آموزش هـای ترویجـی در اسـتان های مرکـزی عـراق 
دریافتنـد ایـن آموزش هـا نقـش کمـی در توسـعه دانـش، 

مهـارت و نگـرش کشـاورزان هـدف داشـته اسـت.   

روش شناسی 
  ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از دیدمـان تحقیـق کّمـی 

بـر پایـه بررسـی میدانـی انجـام شـد. تحقیـق از نـوع علّی- 
قیاسـی و ابـزار گـرد آوری اطالعـات پرسشـنامه بوده اسـت. 
روایـی صـوری پرسشـنامه از سـوی اعضـای هیئـت علمـی 
دانشـگاه و کارشناسـان جهـاد کشـاورزی تایید شـد و پایایی 
آن بـا انجـام یـک طـرح بررسـی راهنمـا بـر روی 30 نمونـه 
در یـک جامعـه مشـابه بـا جامعـه مـورد بررسـی و خـارج از 
نمونـه آمـاری و بـا اسـتفاده از ضریـب تتـای ترتیبـی تاییـد 
شـد کـه میـزان آن بـرای نگرش، مهـارت و دانش بـه ترتیب 
پرسشـنامه  پرسـش های  بـود.   0/920 و   0/704  ،0/834
بـرای هـر دو گـروه آمـوزش دیـده و آمـوزش ندیـده شـامل 
دو بخـش بود. بخش نخسـت پرسـش های فـردی، اقتصادی 
و حرفـه ای پاسـخگویان و بخش دوم پرسـش های سـنجش 
نگـرش، مهـارت و دانـش باغـداران در زمینة عملیات داشـت 
مرکبـات بود که از محتوای مطالب دوره آموزشـی اسـتخراج 
شـد. بعـد نگرش، شـامل تغذیـه )9 گویه(، هـرس )6 گویه(، 
مدیریـت تلفیقـی آفـات )7 گویـه( و آبیـاری )5 گویـه( در 
قالـب طیف 5 قسـمتی لیکـرت و مقیاس ترتیبـی )از به کلی 
موافـق تـا بـه کلـی مخالـف(، بعـد دانش، شـامل تغذیـه )9 
گویـه(، هـرس )5 گویـه(، مدیریـت تلفیقـی آفـات )7 گویه( 
و آبیـاری )4 گویـه( در قالـب طیـف 5 قسـمتی لیکـرت و 
مقیـاس ترتیبـی )از خیلی زیـاد تا خیلی کـم( و بعد مهارت، 
شـامل تغذیـه )5 گویـه(، هـرس )5 گویه(، مدیریـت تلفیقی 
آفـات )11 گویـه( و آبیـاری )5 گویـه( در قالـب طیـف 3 
قسـمتی و مقیـاس ترتیبـی )همیشـه، گاهـی و هرگـز( بـود. 
جامعـه آمـاری تحقیق، همـه ی باغداران مرکبات شهرسـتان 
سـاری و نمونـه  تحقیـق شـامل دو گـروه باغـداران آمـوزش 
دیـده و آمـوزش ندیـده در آموزش هـای ترویجـی عملیـات 
داشـت مرکبـات بودنـد. نمونه گیـری باغداران آمـوزش دیده 
بـه روش تصادفـی سـاده انجـام شـد و بـا توجـه بـه وجـود 
از  اسـتفاده  بـا  نمونـه  آمـوزش دیـده، حجـم  باغـدار   170
جـدول مـورگان 120 نفـر در نظر گرفته شـد. ایـن باغداران 
در دوره های آموزشـی داشـت مرکبات که از سـوی مدیریت 
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جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـاری در سـال 1399 برگـزار 
شـده بـود، شـرکت کـرده و در زمینـة تغذیه، هـرس، مبارزه 
تلفیقـی بـا آفـات و آبیـاری آمـوزش دیـده بودنـد. بـا توجـه 
بـه نامشـخص بـودن شـمار دقیـق باغـداران آمـوزش ندیده، 
حجـم نمونـه با اسـتفاده از فرمول کوکران محاسـبه شـد که 
در ایـن فرمـول z برابـر p ،1/96 و q برابـر 0/5 و d )اشـتباه 
مجـاز(،  برابـر 0/09 در نظـر گرفتـه شـد )رابطـه 1(. بر پایه 
ایـن فرمـول و میـزان خطای فرض شـده، حجـم نمونه 119 
نفـر بـوده اسـت کـه بـا پیش بینـی مـوارد خطـای احتمالی 
در پاسـخگویی بـه پرسـش های پرسشـنامه و امـکان حـذف 
روش  بـا  نفـر   120 نهایـت  در  پرسشـنامه ها،  از  شـماری 
نمونـه  عنـوان  بـه  مرحلـه ای  تصادفـی چنـد  نمونه گیـری 

تحقیـق انتخاب شـدند.

n= d2

z2 pq

رابطه 1- فرمول کوکران

انتخـاب نمونـه  باغـداران آمـوزش ندیـده بدیـن صورت 
بـود کـه بـا توجه بـه وجـود 5 بخـش )مرکـزی، میانـدورود، 
چهاردانگـه، دودانگـه و کلیجـان رسـتاق( و 16 دهسـتان در 
شهرسـتان سـاری، بـرای انتخـاب نمونـه موردنظـر بخـش 
مرکـزی شهرسـتان انتخـاب و از بیـن دهسـتان-های ایـن 
بخـش دهسـتان رودپـی کـه خـود بـه دو دهسـتان رودپـی 
شـمالی و جنوبی تقسـیم می شـود انتخاب شـد که بنابر نظر 
کارشناسـان جهـاد کشـاورزی سـاری، شـمار مرکبـات کاران 
آن بیشـتر از دیگـر بخش هـا بـود. بـا انتخـاب 8 روسـتا در 
دو دهسـتان نامبـرده و نمونه گیـری تصادفـی سـاده، از هـر 
روسـتا 15 باغـدار انتخـاب شـدند. روش هـای آمـاری مـورد 
اسـتفاده شـامل آمـار توصیفـی )فراوانـی، درصـد، میانگیـن، 
انحراف معیـار، بیشـینه، کمینـه و ISDM( و آمار اسـتنباطی 
)آزمـون میانـه، فریدمـن و رگرسـیون ترتیبـی( بـود. بـرای 

طبقه بنـدی سـطح نگـرش، مهـارت و دانـش باغـداران در 
زمینـة عملیـات داشـت مرکبـات از فرمـول ISDM )اختالف 
انحـراف معیـار از میانگیـن( بر مبنـای متغیر نهایی اسـتفاده 
شـد و باغداران بر مبنای محاسـبه میانگیـن و انحراف معیار، 
بـه چهـار طبقـه کـم، متوسـط، زیـاد و خیلی-زیـاد تقسـیم 
شـدند. طبقـه کـم بیـن کمتریـن امتیـاز و تفاضـل میانگین 
انحـراف معیـار، طبقـه متوسـط بیـن تفاضـل میانگیـن  از 
از انحـراف معیـار و میانگیـن، طبقـه زیـاد بیـن میانگیـن و 
مجمـوع میانگیـن و انحـراف معیـار و طبقـه خیلـی زیاد بین 
مجمـوع میانگیـن و انحـراف معیـار و بیشـترین امتیـاز قـرار 
گرفـت )رابطـه 2(. آزمـون میانـه، بـرای مقایسـه دو یـا چند 
جامعـه بـه کار مـی رود و مشـخص می کند که آیـا میانه های 
آن هـا بـا یکدیگر برابر هسـتند یا خیـر. در این آزمـون، میانه 
در بیـن دو یـا چنـد جامعـه مسـتقل سـنجیده می شـود و 
می تـوان آن را معـادل نافراسـنجه ای بـرای تحلیـل واریانس 
یـک طرفـه نیز در نظـر گرفت. آزمـون فریدمن، یـک آزمون 
نافراسـنجه ای اسـت کـه برای مقایسـه شـاخص های مرکزی 
چندیـن جامعـه به کار مـی رود. ایـن آزمون، هماننـد تحلیل 
واریانـس یـک سـویه اسـت. در برخـی از پژوهش هـا ممکـن 
اسـت متغیر وابسـته در سـطح سـنجش ترتیبی باشـد یعنی 
شـرط اول اجرای رگرسـیون های چندگانه )کمی یا فاصله ای 
یا نسـبی بودن( را نداشـته باشـد در این صورت از رگرسـیون 
ترتیبـی اسـتفاده می شـود. رگرسـیون ترتیبـی بـه مـا ایـن 
امـکان را مـی دهـد که وابسـتگی متغیـر پاسـخ ترتیبی چند 
سـطحی را بـه مجموعـه ای از متغیرهای پیشـگو بـه صورت 
مـدل بیان کنیم )صفری شـالی و حبیب پورگتابـی، 1394(. 
در ایـن تحقیـق، بـرای آزمایـش اینکه آیـا دو گـروه آموزش 
دیـده و آمـوزش ندیـده از نظر میـزان میانه متفاوت هسـتند 
یـا خیـر، از آزمـون میانه، اسـتفاده شـد. همچنین بـه منظور 
رتبه بنـدی نگـرش، مهـارت و دانـش باغداران آمـوزش دیده 
در مـورد عملیـات داشـت، از آزمـون فریدمن و از رگرسـیون 
ترتیبـی بـه منظـور پیش بینـی مهمترین عامل هـای اثرگذار 
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پراکنـش فراوانـی دو گـروه از باغـداران بر حسـب میزان 
اسـتفاده از نهـاده )سـم ها و کودهـای شـیمیایی( نشـان داد 
کـه میانگیـن اسـتفاده از حشـره کش در بیـن هـر دو گـروه 
باغـداران آمـوزش دیده و آموزش ندیده، بیشـتر از سـم های 
دیگـر بـوده اسـت. میانگیـن اسـتفاده از کـود اوره در بیـن 
باغـداران آمـوزش دیـده بیشـتر از کودهـای دیگـر و در بین 

باغـداران آمـوزش ندیـده میانگیـن اسـتفاده از کـود پتـاس 
بیشـتر از کودهـای دیگـر بـوده اسـت. میانگیـن اسـتفاده از 
کـود مایـع، بـه عنوان یک فنـاوری نویـن در تغذیـه گیاهان، 
در بیـن باغـداران آمـوزش دیـده بیشـتر از باغـداران آموزش 

ندیده بوده است )جدول 2(. 

بـر نگـرش، مهـارت و دانـش باغـداران در زمینـة عملیـات 
داشـت مرکبات اسـتفاده شـد. 

A: کم  Min < A ≤ Mean – S t.d

B: متوسط  Mean – S t.d < B ≤ Mean

C: زیاد  Mean < C ≤ Mean + S t.d

D:خیلی زیاد   Mean + S t.d < D ≤ Max

ISDM رابطه 2- روش طبقه بندی

یافته ها
نتایـج نشـان داد 95/8 درصـد از باغداران آمـوزش دیده 
و 92/5 از باغـداران آمـوزش ندیـده مرد بود نـد. 98/3 درصد 
باغـداران آمـوزش دیـده و 96/7 درصـد از باغـداران آموزش 
ندیـده متاهـل بودنـد. میانگین سـن باغـداران آمـوزش دیده 
و  سـال   48/64 ندیـده  آمـوزش  باغـداران  و  سـال   47/51
میانگیـن پیشـینه فعالیـت باغـداری باغـداران آمـوزش دیده 
17/69 سـال و باغـداران آمـوزش ندیده 18/34 سـال بود که 
بیانگـر تجربه مناسـب آنان اسـت. میانگین شـمار قطعه های 
بـاغ باغداران آمـوزش دیـده 2/11 و باغداران آمـوزش ندیده 

2/05 قطعـه بـود. میانگیـن شـمار اعضـاء خانـواده باغـداران 
آمـوزش دیـده 4 نفـر و باغـداران آمـوزش ندیـده 3/87 نفـر 
و میانگیـن شـمار اعضـای شـاغل در کار باغـداری باغـداران 
آمـوزش دیـده 1/96 نفـر و باغـداران آموزش ندیـده 1/5 نفر 
بـوده اسـت. میانگیـن شـمار نیـروی کارگـری شـاغل در باغ 
باغـداران آمـوزش دیـده 0/94 نفر و بـرای باغـداران آموزش 
ندیـده 0/39 نفـر بوده اسـت. مـدرك تحصیلـی 21/7 درصد 
و 20/8 درصـد از باغـداران آمـوزش دیـده بـه ترتیـب دیپلم 
و ابتدایـی و مـدرك تحصیلـی 29/2 درصـد و 10 درصـد از 
باغـداران آمـوزش ندیـده بـه ترتیـب دیپلـم و ابتدایـی بوده 
اسـت کـه بیانگـر سـطح تحصیـالت پاییـن باغـداران اسـت. 
77/5 درصـد از باغـداران آمـوزش دیـده و 93/3 درصـد از 
باغـداران آمـوزش ندیـده سـاکن روسـتا و 61/7 درصـد از 
باغـداران آمـوزش دیـده و 65/8 درصـد از باغـداران آموزش 
میانگیـن  اسـت.  بـوده  باغـداری  اصلی شـان  شـغل  ندیـده 
درآمـد باغـداران آمـوزش دیده بیـش از 251 میلیـون تومان 
در سـال و باغـداران آمـوزش ندیـده بیـش از 130 میلیـون 
تومـان در سـال بـوده اسـت. میانگین میـزان تولیـد مرکبات 
باغـداران آمـوزش دیـده بیش از 51 تـن و باغـداران آموزش 

ندیـده بیـش از 37 تـن بوده اسـت )جـدول 1(. 

جدول 1- پراکنش فراوانی دو گروه از باغداران بر حسب متغیرهای تولیدی

متغیرهای 
تولیدی

آموزش ندیدهآموزش دیده

انحراف میانگین
انحراف میانگینبیشینهكمینهمعیار

بیشینهكمینهمعیار

درآمد )میلیون 
تومان در سال(

251/31210/68211400130/67140/67770

51/153/65220037/265/611150میزان تولید )تن(
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جدول 2- پراکنش فراوانی دو گروه از باغداران بر حسب میزان استفاده از نهاده های کشاورزی

نهاده
آموزش ندیدهآموزش دیده

انحراف میانگین
انحراف میانگینبیشینهكمینهمعیار

بیشینهكمینهمعیار

11/19/440606/366/32030علف کش )لیتر(

13/9913/4401007/736/75044قارچ کش )لیتر(

15/6414/6501209/789/04150حشره کش )لیتر( 

2/851/99010003/0932/060800پتاس )کیلوگرم(

2/591/945015002/792/070850فسفات )کیلوگرم(

3/4435025002/972/1501100اوره )کیلوگرم(

21/5519/4901205/8510/93050کود مایع )لیتر(

طبقه بنـدی سـطح نگـرش باغـداران در زمینـة عملیات 
داشـت مرکبـات )جـدول 3( نشـان داد، در گـروه آمـوزش 
دیـده، 12/5 درصـد سـطح نگـرش کـم، 38/2 درصد سـطح 
نگـرش متوسـط، 35 درصـد سـطح نگـرش زیـاد و 14/2 
درصـد سـطح نگـرش خیلی  زیـاد و در گروه آمـوزش ندیده، 

14/2 درصـد سـطح نگـرش کـم، 41/7 درصد سـطح نگرش 
متوسـط، 24/2 درصد سـطح نگرش زیاد و 20 درصد سـطح 
نگـرش خیلـی  زیـاد نسـبت بـه عملیـات داشـت مرکبـات 

داشـته اند )جـدول 4(  
 

جدول 3- طبقه بندی نگرش پاسخگویان نسبت به عملیات داشت مرکبات 

آموزش ندیده: میانگین: 3/75، انحراف معیار: 0/47، کمینه: 2/45 و بیشینه: 4/74

2/45 <A ≤ 3/28کمA

3/28 < B≤ 3/75متوسطB

3/75 < C≤4/22زیادC

4/22 < D≤4/74خیلی زیادD

آموزش دیده: میانگین: 3/91، انحراف معیار: 0/38، کمینه: 2/18 و بیشینه: 4/97

2/18 < A≤3/53کمA

3/53 < B≤3/91متوسطB

3/91 < C≤4/29زیادC

4/29 < D≤4/97خیلی زیادD
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جدول 4- فراوانی سطح نگرش پاسخگویان نسبت به عملیات داشت مرکبات

آموزش ندیدهآموزش دیدهگروهها
درصدفراوانیدرصدفراوانیطبقات

1512/51714/2سطح نگرش کم
4638/25041/7سطح نگرش متوسط

42352924/2سطح نگرش زیاد
1714/22420سطح نگرش خیلی  زیاد

120100120100جمع

 طبقه بنـدی سـطح مهارت باغـداران در زمینـة عملیات 
داشـت مرکبـات )جـدول 5( نشـان داد در گـروه آمـوزش 
دیـده، 16/7 درصـد دارای سـطح مهـارت کـم، 34/2 درصد 
سـطح  دارای  درصـد   30 متوسـط،  مهـارت  سـطح  دارای 
مهـارت زیـاد و 19/2 درصد دارای سـطح مهـارت خیلی زیاد 

و در گـروه آمـوزش ندیده، 19/2 درصد دارای سـطح مهارت 
کم، 28/3 درصد دارای سـطح مهارت متوسـط، 33/3 درصد 
دارای سـطح مهارت زیاد و 19/2 درصد دارای سـطح مهارت 

خیلی زیـاد بوده انـد )جـدول 6(.
 

ISDM جدول5- طبقه بندی مهارت پاسخگویان با روش

آموزش ندیده: میانگین: 1/34، انحراف معیار: 0/2، کمینه: 1 و بیشینه: 1/8
1<A ≤ 1/14کمA

1/14 <B ≤ 1/34متوسطB

1/34 <C ≤ 1/54زیادC

1/54 <D ≤ 1/95خیلی  زیادD

آموزش دیده: میانگین: 1/26، انحراف معیار: 0/16، کمینه: 1 و بیشینه: 1/64
1 <A ≤ 1/1کمA

1/1 <B ≤ 1/26متوسطB

1/26 <C ≤ 1/42زیادC

1/42 <D ≤ 1/64خیلی  زیادD

 جدول 6- فراوانی سطح مهارت پاسخگویان در زمینة عملیات داشت مرکبات

آموزش ندیدهآموزش دیدهگروهها
درصدفراوانیدرصدفراوانیطبقات

2016/72319/2سطح مهارت کم
4134/23428/3سطح مهارت متوسط

36304033/3سطح مهارت زیاد
2319/22319/2سطح مهارت خیلی زیاد

120100120100جمع
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طبقه بنـدی سـطح دانـش باغـداران در زمینـة عملیات 
داشـت مرکبـات )جـدول 7( نشـان داد در گـروه آمـوزش 
دیـده 14/2 درصـد دارای سـطح دانـش کـم، 38/3 درصـد 
دارای سـطح دانـش متوسـط، 38/3 درصـد دارای سـطح 
دانـش زیـاد و 9/2 درصـد دارای سـطح دانـش خیلی زیاد و 

در گـروه آمـوزش ندیـده، 10/8 درصـد دارای سـطح دانـش 
 22/5 متوسـط،  دانـش  سـطح  دارای  درصـد   50/8 کـم، 
درصـد دارای سـطح دانـش زیاد و 15/8 درصد دارای سـطح 
دانـش خیلی زیـاد زمینـة عملیات داشـت مرکبـات بوده  اند 

)جـدول 8(. 

 جدول7- طبقه بندی سطح دانش پاسخگویان در زمینة عملیات داشت مرکبات

آموزش ندیده: میانگین: 2/9، انحراف معیار: 0/48، کمینه: 1/95 بیشینه: 4/48
1/95 <A ≤ 2/42کمA

2/42 <B ≤ 2/9متوسطB

2/9 <C ≤ 3/38زیادC

3/38 <D ≤ 4/48خیلی زیادD

آموزش دیده: میانگین:3/13 ، انحراف معیار: 0/45، کمینه: 1/63و بیشینه: 4/57
1/63 <A ≤ 2/68کمA

2/68 <B ≤ 3/13متوسطB

3/13 <C ≤ 3/58زیادC

3/58 <D ≤ 4/57خیلی زیادD

 
جدول 8- پراکنش فراوانی سطح دانش پاسخگویان در زمینة عملیات داشت مرکبات  

آموزش ندیدهآموزش دیدهگروهها
درصدفراوانیدرصدفراوانیطبقات

1714/21310/8سطح دانش کم
4638/36150/8سطح دانش متوسط

4638/32722/5سطح دانش زیاد
119/21915/8سطح دانش خیلی  زیاد

120100120100جمع

و  دیـده  آمـوزش  گـروه  دو  آیـا  اینکـه  آزمـون  بـرای   
آمـوزش ندیـده از نظـر میـزان میانـه متفـاوت هسـتند یـا 
خیـر، از آزمـون میانـه اسـتفاده شـد. نتایـج جدول 9 نشـان 
می دهـد در زمینـة عملیـات داشـت مرکبـات، بیـن دو گروه 
از نظـر سـویه  نگرش، در مـورد تغذیه و هرس، از نظر سـویه 
مهـارت، در مـورد تغذیـه و مدیریـت تلفیقـی آفـات و از نظر 

سـویه  دانش، در مـورد تغذیه، هرس، مدیریـت تلفیقی آفات 
و آبیـاری تفـاوت معنـی دار وجـود دارد.
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جدول 9- نتایج  آزمون مقایسه میانه نگرش دو گروه باغداران آموزش دیده و آموزش ندیده نسبت به عملیات داشت مرکبات 

بیشتر از گروهمتغیر 
میانه 

كمتر و 
مساوی میانه

میزان 
میانه

2χP

نگرش در مورد تغذیه
79413224/0680/000آموزش دیده
4080آموزش ندیده

نگرش در مورد هرس
69512417/3380/000آموزش دیده
3684آموزش ندیده

نگرش در مورد مدیریت 
تلفیقی آفات

5664260/0670/796آموزش دیده
5961آموزش ندیده

نگرش در مورد آبیاری
4674200/4530/501آموزش دیده
4080آموزش ندیده

مهارت در مورد تغذیه
259575/9300/015آموزش دیده
4377آموزش ندیده

مهارت در مورد هرس
546660/1020/749آموزش دیده
5762آموزش ندیده

مهارت در مورد مدیریت 
تلفیقی آفات

3783155/6880/017آموزش دیده

5664آموزش ندیده

مهارت در مورد آبیاری
398182/9790/084آموزش دیده
5367آموزش ندیده

دانش در مورد تغذیه
79412625/3570/000آموزش دیده
3981آموزش ندیده

دانش در مورد هرس
67531622/4240/000آموزش دیده
3090آموزش ندیده

دانش در مورد مدیریت 
تلفیقی آفات

7050187/3520/007آموزش دیده
4872آموزش ندیده

دانش در مورد آبیاری
75421317/0770/000آموزش دیده
4578آموزش ندیده

رتبه بنـدی نگـرش، مهـارت و دانـش باغـداران آمـوزش 
دیـده در مـورد عملیـات داشـت مرکبـات برحسـب میانگین 
فریدمـن نشـان داد تفـاوت معنـی داری بیـن این سـه متغیر 

وجـود دارد بـه طـوری که نگـرش در باالترین رتبـه و مهارت 
در پایین تریـن رتبـه قـرار دارد )جـدول 10(.
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جدول 10- رتبه بندی سویه های نگرش، مهارت و دانش باغداران آموزش دیده در زمینة عملیات داشت مرکبات 

رتبه2χPمیانگین سویه ها
2/99471/59نگرش

0/001
1

1/013مهارت
2/012دانش

بـرای بـرآورد و پیش بینـی مهم تریـن عامل هـای موثـر 
بـر عملیـات داشـت مرکبـات، از روش رگرسـیون ترتیبـی 
اسـتفاده شد. نخسـتین خروجی تحلیلی نشـان دهنده نتایج 
آزمـون نسـبت احتمـال مـدل را نشـان می دهد. ایـن آزمون 
در واقـع آزمـون نسـبت احتمـال مـدل نهایـی به مـدل صفر 
می باشـد )جـدول 11(. بـا توجه به سـطح معنـی داری کای 

اسـکوئر، می تـوان نتیجـه گرفت کـه مدل نهایـی، مدل صفر 
را منتفـی می کنـد. بـه عبارتـی بر پایـه این نتیجـه می توان 
گفـت کـه مدل رگرسـیونی مدل مناسـبی اسـت کـه در آن 
متغیرهـای مسـتقل بـه خوبـی می تواننـد تغییرپذیری هـای 

متغیر وابسـته را تبییـن کنند.  

جدول 11- خالصه نتایج اطالعات نسبت احتمال مدل

سطح درجه آزادیكای اسکوئرتفاضل بین نسبت درست نماییمدل
معنی داری

898/240مدل صفر
836/30561/934420/024مدل نهایی

نشـان  را  بـرازش  نکوئـی  آزمـون  نتایـج   ،12 جـدول 
می دهـد کـه نتیجـه دو آمـاره کای اسـکوئر پیرسـون و کای 
اسـکوئر انحـراف اسـت. آماره هـای آزمـون نکوئـی بـرازش 
نشـان دهنـده همسـازی داده هـای مشـاهده شـده بـا مـدل 
بـرازش شـده می باشـد. با توجه بـه این که در جدول سـطح 

معنـی داری آمـاره انحـراف، بزرگتـر از 0/05 می باشـد، لـذا، 
می تـوان گفت که مدل رگرسـیونی مدل مناسـبی اسـت، به 
طـوری کـه میزان هـای متغیر وابسـته و متغیرهای مسـتقل 

تناسـب خوبـی بـا هـم دارند. 

جدول 12- خالصه نتایج اطالعات نکوئی برازش مدل

سطح معنی داریدرجه آزادیكای اسکوئرآماره
5427/17959081/000پیرسون
836/30559081/000انحراف

بـرای محاسـبه دقیق میـزان ضریب تعییـن از آماره های 
ضریـب تعییـن سـه گانه کاکـس و نـل، نیجـل کـرك و مک 
فـادن اسـتفاده می شـود کـه بـه نوعـی تقریب هـای ضریب 
بـه شـمار می آینـد. میـزان   تعییـن در رگرسـیون خطـی 
آماره هـای کاکـس و نـل و نیجـل کـرك بیانگـر ایـن اسـت 

کـه شـش متغیر مسـتقل در مجمـوع می توانند حـدود 7 تا 
40/3 درصـد از واریانـس عملیـات داشـت مرکبـات را تبیین 

کنند )جـدول 13(. 
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جدول 13- میزان های آماره های ضریب تعیین پزودو 

میزانآماره
0/403کاکس و نل
0/403نیجل کرك
0/069مک فادن

بـر  از عامل هـای موثـر  بـرای تعییـن سـهم هـر یـک 
تغییرپذیری هـای عملیـات داشـت مرکبـات، از میزان هـای 
پایـه  بـر   .)14 )جـدول  شـد  اسـتفاده  فراسـنجه  بـرآورد 
میزان هـای ایـن آمـاره، بـه عنـوان مثـال در مـورد شـمار 
تأثیـر  نتیجـه  باغـداری،  کار  در  شـاغل  خانـواده  اعضـای 
رگرسـیونی ایـن عامـل بر عملیات داشـت مرکبات در سـطح 
خطایـی کوچکتـر از 0/05 معنـی دار بـوده و میـزان بـرآورد 
آن برابـر بـا 1/116 اسـت کـه نشـان می دهد با فـرض ثابت 
مانـدن اثـر همـه ی متغیرهـای مـدل، افزایش یـک واحد در 
شـمار اعضـای خانـواده شـاغل در کار باغـداری، بـا افزایـش 
1/116 واحـد در عملیات داشـت مرکبات همـراه خواهد بود. 

همچنیـن، نتایـج بیانگر نقش منفی متغیرهای سـن، رضایت 
دیگـر  اطالعـات  بـه  میـزان دسترسـی  باغـداری،  از شـغل 
منبع هـای آموزشـی در زمینـة مدیریـت داشـت و در اختیار 
داشـتن ادوات و تجهیـزات عملیـات داشـت و نقـش مثبـت 
متغیرهـای شـمار اعضـای خانـواده شـاغل در کار باغداری و 
میـزان پیگیری شـخصی در زمینة کسـب اطالعـات مدیریت 
داشـت، در زمینة عملیات داشـت مرکبات اسـت. بـا توجه به 
میـزان ضریـب والد مشـخص می شـود که بیشـترین نقش را 
متغیـر میـزان پیگیـری شـخصی در زمینـة کسـب اطالعات 

مدیریـت داشـت، با ضریـب والـد 1/769 داراسـت.

جدول 14- خالصه نتایج آزمون رگرسیون ترتیبی  

انحراف برآوردمتغیر
درجه والدمعیار

آزادی
سطح 

معنی داری
1/0980/5004/82810/028-سن

1/1160/4845/31610/021شمار اعضای خانواده شاغل در کار باغداری
1/3700/6574/34410/037-رضایت از شغل باغداری

میزان دسترسی به اطالعات سایر منبع های 
آموزشی در زمینة مدیریت داشت مرکبات  

-1/5560/7214/66310/031

میزان پیگیری شخصی در زمینة کسب اطالعات 
مدیریت داشت مرکبات

1/7690/8734/11110/043

در اختیار داشتن ادوات و تجهیزات عملیات داشت 
مرکبات

-1/0100/4704/61110/032
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بحث و نتیجه گیری
اسـتان مازنـدران از جملـه اسـتان هایی اسـت که سـهم 
زیـادی در تولیـد مرکبـات کشـور دارد و شهرسـتان سـاری 
در ایـن اسـتان سـهم چشـمگیری در ایـن زمینـه دارد )آمی 
کشـت،  منطقه هـای  تنـوع  و  گسـتردگي   )1400 سـماء، 
و رقم هـا و پایه هـاي مرکبـات، باعـث شـده اسـت تولیـد 
ایـن محصـول در اسـتان مازنـدران و شهرسـتان سـاری بـا 
مشـکل های زیادی رو به رو باشـد. بخشـی از این مشـکل ها 
بـه عملیـات داشـت مرکبـات مربـوط اسـت. بـرای حـل این 
مشـکل، یکـی از راهکارهـای مهـم آمـوزش عملیات داشـت 
مرکبـات )تغذیـه، هـرس، آبیاری و مبـارزه تلفیقی بـا آفات( 
بـه باغـداران اسـت. در واقـع، آمـوزش ابـزار مهمـی اسـت 
کـه بـا بهبـود توانایی هـا، تغییـر مهارت هـا، دانـش و نگـرش 
باغـداران، باعـث ایجـاد تغییرپذیری های به نسـبت پایدار در 
رفتـار آنـان در زمینـة عملیـات داشـت مرکبات می شـود. با 
ایـن حـال، تعیین نقـش آمـوزش  در بهبود دانـش، نگرش و 
مهـارت باغـداران، موضـوع مهم تـری اسـت که بـا کمک آن 
نقطه هـای ضعـف برنامـة آموزشـی رفـع و در مـورد بهبـود 
برنامـه آموزشـی تصمیـم گرفتـه می شـود. از ایـن رو ایـن 
پژوهـش بـا هـدف کلـی بررسـی و ارزیابـی نقـش عامل های 
مختلـف در نگـرش، مهـارت و دانـش باغـداران سـاری در 
زمینـة عملیـات داشـت مرکبـات بـا تأکیـد بـر آموزش های 
ترویجـی انجـام شـد. طبقه بنـدی سـطح نگـرش، مهـارت و 
دانـش باغـداران در زمینـة عملیـات داشـت مرکبـات بیانگر 
باغـداران  گـروه  دو  هـر  مـورد  در  متوسـط  نگـرش  سـطح 
آمـوزش دیـده و آمـوزش ندیـده، سـطح مهارت متوسـط در 
مـورد باغـداران آمـوزش دیده و سـطح مهارت زیـاد در مورد 
باغـداران آمـوزش ندیـده، سـطح دانـش متوسـط و زیـاد در 
مـورد باغـداران آمـوزش دیـده و سـطح دانـش متوسـط در 
مـورد باغـداران آمـوزش ندیـده اسـت. نتایـج آزمـون میانـه 
نشـان داد بیـن دو گروه از نظر سـویه  نگـرش در مورد تغذیه 
و هـرس تفـاوت معنی دار وجـود دارد و در هـر دو مورد افراد 
آمـوزش دیـده امتیـاز بیشـتری از میانـه نسـبت بـه افـراد 

آمـوزش ندیـده دارنـد کـه بیانگـر نگرش مسـاعدتر آنـان به 
تغذیـه و هـرس درختـان مرکبات اسـت. این نتیجه بـا یافته 
قربانـی پیرعلیدهـی و همـکاران )1390(، اسـکو و همـکاران 
)1386(، اسـکندری و همـکاران )1397(، عیـدی و همکاران 
)1400( و مینا و سـینگ )2019(، همخوانی دارد. همچنین 
نتوانسـته نگـرش  نتایـج نشـان داد آموزش هـای ترویجـی 
باغـداران در مـورد مدیریت تلفیقـی آفات و آبیـاری را بهبود 
دهـد کـه ایـن نتیجـه بـا یافتـه کاظـم و همـکاران )2017( 
بـا  دارد.  االنصـاری و محمـد حسـن )2021( همخوانـی  و 
توجـه بـه اهمیـت دگرگونی نگرش بـه عنوان یکـی از اجزای 
مهـم در دگرگونـی رفتـار و بـا توجـه بـه اینکـه آموزش های 
ترویجـی نتوانسـته نگـرش باغـداران آموزش دیده را نسـبت 
بـه مبـارزه تلفیقـی آفـات و آبیاری بهبود بخشـد کـه نتیجه 
آن می توانـد بـه صـورت مصرف زیاد سـم ها و عدم اسـتفاده 
بهینـه و مدیریـت شـده از آب خـود را نشـان دهـد، توصیـه 
آموزش هـای  آفـات،  تلفیقـی  مبـارزه  زمینـة  در  می شـود 
ترویجـی بـا تمرکـز بیشـتر بـر اصـول مبـارزه بیولوژیـک، 
تماس هـای چهـره بـه چهـره مروجـان بـا باغـداران و ارایـه 
شـواهد عینی در مورد این شـیوه مبارزه در شـرایط باغداران 
بـا توجه بـه تجربه های آنـان و تامین امکانات و مشـوق های 
اجـرای مبـارزه یـاد شـده پیگیـری شـود. همچنین بـا توجه 
بـه تـداوم رونـد کم آبـی و لـزوم مدیریـت آبیـاری، کمک به 
توسـعه بیشـتر روش هـای آبیـاری تحـت فشـار در باغ هـا و 
برنامه ریـزی بازدیـد ترویجی از الگوهای موفـق آبیاری باغ ها 
بـه شـیوة نامبرده قابـل توصیه و تاکید اسـت. افـزون بر این، 
توجـه بـه نظرهای باغداران و مشـارکت آنـان در برنامه ریزی 
فعالیت هـای ترویجـی، می توانـد بـه بهبـود نگـرش باغداران 
نسـبت بـه مبـارزه تلفیقـی آفـات و آبیـاری مرکبـات کمک 
کنـد. بیـن دو گـروه از نظر سـویه  مهـارت تغذیـه و مدیریت 
تلفیقـی آفـات تفـاوت معنـی دار وجـود دارد ولـی در هـر دو 
مـورد افـراد آمـوزش ندیـده امتیاز بیشـتری از میانه نسـبت 
بـه افـراد آموزش دیـده دارند که نشـانگر مهارت بیشـتر آنان 
در زمینـة تغذیـه و مدیریـت تلفیقی آفات درختـان مرکبات 
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اسـت و بـه عبـارت دیگـر، آموزش هـای ترویجـی نتوانسـته 
مهـارت باغـداران در مـورد تغذیـه و مدیریـت تلفیقـی آفات 
مرکبـات را بهبـود دهـد. ایـن نتیجـه مغایـر بـا یافته هـای 
قربانـی پیرعلیدهـی )1390(، موحدی و همـکاران )1397(، 
همـکاران  و  خاتـم   ،)2013( احمدپـور  و  هاللـی  مومنـی 
)2014( و مینـا و سـینگ )2019( و بـا یافتـه االنصـاری و 
محمدحسـن )2021(، همخوانـی دارد. از ایـن رو، ضـرورت 
دارد در محتـوای آموزش هـای ترویجـی باغـداران جنبه های 
عملـی و مهارتـی تغذیـه و مدیریـت تلفیقـی آفـات در قالب 
و  طریقـه ای  نمایـش  چـون  آموزشـی  روش هـای  کاربـرد 
مدرسـه در مزرعـه کشـاورز مورد توجه بیشـتری قـرار گیرد. 
در نهایـت، بیـن دو گـروه آمـوزش دیـده و آمـوزش ندیده از 
نظـر هـر چهار سـویه  دانش تغذیـه، هرس، مدیریـت تلفیقی 
آفـات و آبیـاری تفـاوت معنـی دار وجـود دارد ولـی در هـر 
چهـار مـورد افـراد آمـوزش دیـده امتیـاز بیشـتری از میانـه 
نسـبت بـه افـراد آمـوزش ندیـده دارنـد کـه نشـانگر دانـش 
بیشـتر آنـان در مـورد تغذیه، هـرس، مدیریـت تلفیقی آفات 
و آبیـاری درختان مرکبات اسـت و آموزش هـای ترویجی در 
مـورد ایـن سـویه بهتر عمل کرده و توانسـته دانـش باغداران 
را بهبـود دهـد. ایـن نتیجه با یافته هـای قربانـی پیرعلیدهی 
و همـکاران )1390(، اسـکو و همـکاران )1386(، میرزایـی و 
همـکاران )1389(، موحدی و همکاران )1397(، اسـکندری 
و همـکاران )1397(، اربـاق و همـکاران )2010( و ویکتـور و 
همـکاران )2017( و مینـا و سـینگ )2019( همخوانـی و با 
یافتـه االنصـاری و محمدحسـن )2021(، مغایـرت دارد. بـا 
توجـه نتایـج آزمـون فریدمن، نگـرش افراد آمـوزش دیده در 
مـورد عملیـات داشـت مرکبـات در باالتریـن رتبـه و مهارت 
آنـان در پایین تریـن رتبـه قـرار دارد. این بدان معناسـت که 
در مجمـوع، آموزش هـای ترویجـی بیشـتر منجـر بـه بهبود 
نگـرش باغـداران در زمینـة عملیـات داشـت مرکبـات شـده 
اسـت. اگـر چـه بهبـود متـوازن همـه ی سـویه های رفتـار 
یعنـی دانـش، نگـرش و مهـارت، هـدف اصلـی آموزش-های 
ترویجـی اسـت بـا این حـال، این نتیجـه با توجه بـه اهمیت 
زیـاد نگـرش در دگرگونـی رفتـار افـراد در مقایسـه بـا دانش 

و مهـارت، در نـوع خـود از دسـتاوردهای مهـم آموزش  های 
ترویجـی یاد شـده بـوده اسـت. با توجه بـه نتایج رگرسـیون 
ترتیبـی، سـن، رضایـت از شـغل باغـداری، میزان دسترسـی 
بـه اطالعـات دیگـر منبع هـای آموزشـی در زمینـة مدیریت 
عملیـات  تجهیـزات  و  ادوات  داشـتن  اختیـار  در  و  داشـت 
داشـت، نقـش منفی در نگـرش، مهارت و دانـش باغداران در 
زمینـة عملیات داشـت مرکبات داشـته اسـت. ایـن نتیجه به 
معنـای آن اسـت که افزایـش متغیرهای نامبـرده در باغداران 
آمـوزش دیـده منجـر بـه تغییـر کمتـری در نگـرش، مهارت 
و دانـش در زمینـة عملیـات داشـت مرکبـات شـده اسـت. 
سـن بیشـتر می تواند به انباشـت تجربـه بیشـتر در باغداری 
منجـر شـود و وجـود ایـن تجربه نـزد باغـدار در کنار سـطح 
رضایـت بیشـتر از وضعیـت موجود باغـداری، افزایـش میزان 
دسترسـی بـه اطالعـات و برخـورداری از ادوات و تجهیـزات 
عملیـات داشـت بـرای بـه کارگیـری مناسـب تجربه هـا و 
اطالعات، زمینه سـاز احسـاس نیـاز کمتر باغـداران به محتوا 
و مطالـب آموزش هـای ترویجـی و در نتیجـه تغییـر کمتـر 
نگـرش، دانـش و مهـارت آنـان اسـت. همچنیـن متغیرهـای 
میـزان  و  باغـداری  کار  در  خانـواده شـاغل  اعضـای  شـمار 
پیگیری شـخصی در زمینة کسـب اطالعات مدیریت داشـت، 
نقـش مثبـت در نگـرش، مهـارت و دانش باغـداران در زمینة 
عملیات داشـت مرکبات داشـته اسـت. این نتیجـه به معنای 
آن اسـت کـه افزایش متغیرهای نامبـرده در باغداران آموزش 
دیـده منجـر بـه تغییر بیشـتری در نگـرش، مهـارت و دانش 
در زمینـة عملیات داشـت مرکبات شـده اسـت. وجود شـمار 
بیشـتری از اعضـای خانـواده در کار باغـداری می تواند افزون 
بـر تقویت جـّو عاطفی خانـواده، به جریان اشـتراك گذاری و 
تبـادل اطالعات بیـن اعضای خانـواده کمک کنـد. همچنین 
اطالعـات  کسـب  زمینـة  در  باغـدار  شـخصی  پیگیـری 
مدیریـت داشـت، در واقـع بـه معنـای احسـاس نیـاز بیشـتر 
و عالقه منـدی وی بـه جسـتجو و کسـب اطالعـات تکمیلـی 

مرتبـط بـا محتـوا و مطالـب آموزش هـای ترویجی اسـت.      
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Abs tract 

Keeping operations management has a very important role in increasing the Citrus crop yield and extension 

training is one of the important s trategies to familiarize gardeners with the keeping operations management of 

Citrus orchards. In this regard, this s tudy was conducted to determine the role of various factors in the attitude, 

skills and knowledge of Sari gardeners in the field of Citrus operations with emphasis on extension training in 

2020. The view of the research was quantitative in terms of the nature of the subject, the type of research was 

descriptive and causal-comparative and in terms of the method of data collection was survey. The s tatis tical 

population consis ted of two groups of trained and untrained gardeners. With simple random sampling method and 

using Morgan table, 120 trained gardeners and with multi-s tage random sampling method and using Cochran's 

formula, 120 untrained gardeners were selected as the research sample. The research tool was a ques tionnaire 

that content validity was measured by consulting University faculty members and Agricultural Jihad experts and 

its reliability was measured using ordinal coefficient Theta (range 0.704 to 0.920). The results of the Median tes t 

showed that there is a significant difference between the two groups in terms of components of attitude about 

nutrition and pruning, skill of nutrition and integrated pes t management and knowledge of nutrition, pruning, 

integrated pes t management and irrigation. The results of Friedman tes t showed that extension training had the 

mos t roles on the attitude component and the leas t role on the skill component in the field of Citrus keeping 

operations. The results of ordinal regression analysis showed that the variables of age, satisfaction with gardening 

job, access to information of other educational resources in the field of keeping operations and having tools and 

equipment for gardens keeping operations, negative role and variables of number of family members working 

in gardening and amount of personal follow-up in obtaining information of keeping operations had a positive 

role on the attitude, skills and knowledge of gardeners in the field of Citrus keeping operations. More attention 

to providing objective evidence and practical training in the gardeners training program with emphasis on the 

use of training methods such as method demons tration is one of the sugges tions of this research and evaluation.

  Index Terms: Extension training, Gardeners, Behavior change, Citrus.
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