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چکیده 
هـدف ایـن تحقیـق پیمایشـی بررسـی عامـل هـای موثـر بـر اثربخشـی دوره هـای آموزشـی مرتـع داری در حفاظـت از مرتـع 
مهـران بـود. جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش را مرتـع داران شهرسـتان مهـران )N=187( تشـکیل دادنـد کـه بـه روش سرشـماری 
بررسـی شـدند. ابـزار تحقیـق پرسشـنامه بـود کـه روایـی آن توسـط گروهـی از کارشناسـان تخصصی بررسـی و تامین شـد. برای 
تعییـن میـزان پایایـی پرسشـنامه، از ضریـب آلفـا کرونبـاخ اسـتفاده شـد )α=0/94(. بـه منظـور تحلیل داده هـا از آمـار توصیفی 
و آمـار تحلیلـی بهـره گرفتـه شـد. یافتـه هـای پژوهـش نشـان دادنـد که بیـن متغیرهای مسـتقل گسـتره مرتـع زیر پوشـش طرح 
مرتـع داری، پیشـینه مرتـع داری، میـزان درآمـد سـالیانه، گسـتره مرتـع واگـذار شـده، شـمار دام، بارهـای شـرکت در دوره های 
آموزشـی مرتـع داری و میـزان اسـتفاده از راه هـای ارتباطـی، بـا اثربخشـی دوره های آموزشـی مرتـع داری رابطه مثبـت و معنی 
دار وجـود دارد. هـم چنیـن، بـر پایـه تحلیـل رگرسـیون ترتیبـی، سـهم متغیـر مسـتقل میـزان اسـتفاده از راه هـای ارتباطی در 

تبییـن متغیـر وابسـته اثربخشـی آموزشـی  بیـش از سـایر متغیرها اسـت.
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مقدمه
منابع طبیعی هر کشوری یکی از مهم ترین و با ارزش ترین 
سرمایه های ملی آن کشور به شمار می آید و می تواند پشتوانه 
برای  باشد.  کشور  آن  اقتصادی  توسعه  و  رشد  برای  محکمی 
اجرای همه ی طرح های عمرانی و توسعه، توجه به این منابع، 
این  در  است.  ضروری  بسیار  آنها  اصالح  و  حمایت  حفظ، 
یعنی  هستند.  مرتع  طبیعی،  منابع  مهم ترین  از  یکی  میان، 
خودرو  گیاهان  که  کوهستان  و  تپه  دشت،  مانند  هایی  زمین 
آنها استفاده  از  یا وحشی  دارند و برای چرای دام های اهلی 
می شود، مرتع داری نیز علم و هنری است که با آن می توان 
به بهترین شکل از مرتع و علوفه موجود در آنها استفاده کرد، 
بدون آنکه آسیبی به مرتع و دیگر منابع طبیعی وارد شود و در 
عین حال، بیشترین استفاده هم از آن به عمل آید )فروزش و 

همکاران، 1386(.
را مرتع، تشکیل  ایران  از منابع طبیعی  53 درصد  حدود 
مساحت  هکتار   162،245،556 مجموع  از  یعنی  دهد.  می 
ایالم، 4/97  و استان  کشور، 86/1 میلیون هکتار مرتع است 
سطح  کل  از  درصد   ./8 و  زاگرس  رویشی  مرتع  کل  از  درصد 
جنگل  )سازمان  است  داده  اختصاص  خود  به  را  ایران  مرتع 
معادل  استان گستره ای  این  مرتع  و مرتع کشور، 1385(.  ها 
مهران  شهرستان  مرتع  سطح  و  هکتار   784693/96
باشد. قابل توجه است که میانگین  110677/73 هکتار می 
در  هکتار  در  تن  میلیون   20 ایالم  استان  در  خاکی  فرسایش 
و  مرتع  روزافزون  تخریب  بر  داللت  همگی  که  است  سال 
شهرستان  مرتع  ویژه  به  استان،  بیابان های  سطح  افزایش 

مهران دارد )اداره کل منابع طبیعی استان ایالم،1390(. 
 به گزارش دفتر فنی مرتع )2003(، در طی یک دوره 30 
مساحت  به  مرتع داری  طرح  عنوان   8519 ایران،  در  ساله 
20524816/5 هکتار تهیه شده است که از آن، 6477 عنوان 
)76 درصد( به مساحت 16655062 هکتار طرح های تصویب 
مساحت  به  عنوان   4848 طرح ،  شمار  این  از  است.  شده 
 4738 که  بوده،  شده  واگذار  طرح های  هکتار،   12426307
در  های  طرح  را  هکتار   11763178 مساحت  به  آنها  عنوان 
دست اجرا تشکیل می دهند. این آمار نشانگر شکاف ژرف و 
فاصله به نسبت زیاد بین گستره طرح های تهیه شده با گستره 
طرح های مرتع داری در دست اجراست. این در حالی است 
متوقف  زیادی  شمار  نیز  اجرا  دست  در  های  طرح  بین  از  که 

 .(Alizadeh & et al., 2004) .شده
که  است  بیان داشته  اثربخشی  تعریف  در   ،)2006( هوارد 
اثربخشی، درجه و میزان دست یابی به هدف های تعیین شده 
است. مهم ترین حامیان این تعریف، تایلر و اسپکتر می باشند. 
است  اثربخش  آموزشی ای  دوره  نظر،  صاحب  دو  این  نظر  به 
این  در  بنابراین  سازد.  محقق  را  شده  فرض  های  هدف  که 
تعریف می توان هدف های هر برنامه را مورد بررسی قرار داد 
و در پایان دوره، در زمینه تحقق هدف ها داوری کرد )فتحی 

وارجارگاه، 1384(.
منابع  کل  اداره  توسط  سال  هر  که  آموزشی  های  دوره 
طبیعی استان ایالم برگزار می شوند، به صورت دوره های یک 
روزه و دو روزه و با عنوان »آموزش مجریان طرح بهبود و اصالح 
مرتع، طرح مرتع داران و مدیریت چرا« و به وسیله کارشناسان 
منابع طبیعی، درعرصه، به صورت نظری و عملی، با همکاری 
این  عملکرد   1390 سال  در  که  گیرد  می  صورت  مرتع داران 
در  مشخص  طور  به  و  روز   6200 شمار  به  استان  در  ها  دوره 
شهرستان مهران 187 نفر روز بود، اما تاکنون، اثربخشی این 
کل  )اداره  است  نگرفته  قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد  ها  دوره 

منابع طبیعی استان ایالم، 1390(. 
در ایـن زمینـه، پرسـش اساسـی تحقیـق  ایـن اسـت کـه آیا 
شهرسـتان  در  شـده  برگـزار  مرتـع داری  آموزشـی  هـای  دوره 
مهـران بـرای شـرکت کنندگان در دوره هـا، تا چه حـد در جهت 
تحقـق حفاظـت از مرتع این شهرسـتان بوده اسـت. بـه عبارت 
دیگـر، واکنـش شـرکت کنندگان در ایـن دوره ها نسـبت به آن ها 

چگونـه بـوده و ایـن واکنـش متأثـر از چـه عامل هایی اسـت؟
بررسی  هدف  با   ،)1387( همکاران  و  کالنتری  تحقیق 
تولید  بر  کشاورزان  ترویجی  آموزشی-  های  دوره  اثربخشی 
سطح  متغیرهای  که  داد  نشان  زراعی،  زمین  عملکرد  و 
گفتگو  و  وام، شمار دیدار  بارهای دریافت  تحصیالت، شمار  
های  کالس  در  شرکت  بارهای  شمار  کارشناس،  و  مروج  با 
میزان  سال،  طول  در  ترویجی  بازدیدهای  شمار  ترویجی، 
آشنایی  میزان  ترویجی،  تحقیقی-  های  طرح  با  آشنایی 
روز  پروژه  با  آشنایی  میزان  و  تطبیقی  تحقیقی  های  طرح  با 
آنان  آبی  گندم  عملکرد  میانگین  وابسته  متغیر  با  کشتزار 
درصد   99 اطمینان  سطح  در  دار  معنی  و  مثبت  همبستگی 

داشته است.
مؤثر  های  عامل  بررسی  هدف  با   ،)1383( توسل  تحقیق 
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های  در انگیزش کشاورزان گندم کار برای شرکت در فعالیت 
ترویجی طرح محوری گندم در استان کرمانشاه، نشان داد که 
متغیرهای  با  کار(  گندم  )انگیزش  تحقیق  وابسته  متغیر  بین 
مستقل سن، میزان مالکیت، میزان تردد گندم کاران به شهر، 
گندم  نگرش  ترویجی،  های  فعالیت  به   کاران  گندم  نگرش 
کاران به مروج، نیاز گندم کاران به پیشرفت و بارهای دیدار و 

گفتگو با مروج رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. 
فزون بر این، نتایج به دست آمده از تأثیر جمعی متغیرهای 
مستقل بر متغیر وابسته از طریق تحلیل رگرسیون نشان دادند 
که متغیرهای سن، نگرش گندم کاران نسبت به فعالیت های 
بر  را  تاثیر  بیشترین  مروج  به  کاران  گندم  نگرش  و  ترویجی 
ترویجی  فعالیت های  در  شرکت  برای  کاران  گندم  انگیزش 

طرح محوری گندم داشته است. 
تحقیـق عبدالملکـی )1382(، بـا هـدف ارزیابـی اثربخشـی 
از  حفاظـت  در  مرتـع داران  ترویجـی  آموزشـی-  هـای  دوره 
نشـان  همـدان،  اسـتان  از  تویسـرکان  شهرسـتان  در  مرتـع 
داد کـه دوره هـا از نظـر افزایـش دانـش و آگاهـی مرتـع داران 
بیـن  داری  تفـاوت معنـی  کـه  بـه طـوری  بوده انـد،  اثربخـش 
میـزان دانـش و آگاهـی دو گـروه )شـرکت کرده و شـرکت نکرده 
در دوره هـا( وجود داشـت. رسـتمی و علی آبـادی )1392(، در 
بررسـی خـود بـا عنـوان »ویژگـی هـای و اثربخشـی روش هـای 
آموزشـی- ترویجـی از دیـدگاه کارشناسـان کشـاورزی« بـه این 
نتیجـه رسـیدند که سـه روش آموزشـی؛ دیـدار مـروج در خانه 
نمایشـی،  کشـتزارهای  و  فـردی  هـای  مشـاوره  کشـتزار،  یـا 
نظـر  دارنـد. هـم چنیـن،  را  اثربخشـی  بیشـترین  ترتیـب  بـه 
کارشناسـان تنهـا در مـورد اثربخشـی دو روش ؛ کشـتزارهای 
نمایشـی-نتیجه ای و کشـتزارهای نمایشـی-طریقه ای بـا دیگر 

تفـاوت معنـی داری داشـته  اند.  روش هـای آموزشـی 
ارزیابی  هدف  با  تحقیقی  در   ،)1388( همکاران  و  قانع 
اثربخشی دوره های برگزار شده مدیریت تلفیقی آفات پنبه از 
دیدگاه کشاورزان پنبه کار شهرستان گرمسار دریافتند که بین 
با  تحصیالت(  سطح  و  کار  پیشینه  )سن،  شخصی  متغیرهای 
بین متغیرهای شرکت  و  و مهارت  نگرش   متغیرهای دانش، 
در کالس های آموزشی ویژگی های دوره آموزشی با متغیرهای 

نگرش و مهارت روابط معنی داری وجود داشت. 
عامل های  تحقیقی  در   ،)1391( همکاران  و  زرافشانی 
به  را  مدیریتی  و  آموزشی  زمینه ای،  محتوایی،  انگیزشی، 

دوره  اثربخش  اجرای  بر  اثرگذار  مولفه های  مهم ترین  عنوان 
کارورزی در هنرستان های کشاورزی مطرح کردند. هم چنین، 
هنرآموزان مواردی مانند؛ افزایش کارمزد هنرآموزان، اصالح 
و  کارورزی  واحد  به  نسبت  امر  متولیان  و  هنرجویان  نگرش 
بین  استانداردهای  با   متناسب  کارورزی  سرفصل   در  تغییر 
المللی را به عنوان مولفه های اثربخش در اجرای کارورزی در 

هنرستان های کشاورزی می دانند.   
باجـی )2005(، در تحقیـق خود به این نتیجه دسـت یافت 
کـه وضعیـت اجتماعـی بهره بـرداران، شـمار اعضـای خانـوار، 
جنـس و سـن بهـره بـرداران از جملـه مهـم تریـن عامل هـای 
آبخیـزداری  هـای  طـرح  در  بهره بـرداران  مشـارکت  در  مؤثـر 
هسـتند.آجای )2001(، همبسـتگی معنـی داری بیـن آگاهی 
از فنـاوری و پذیرش فناوری در اثربخشـی روز کشـتزار گزارش 

اسـت.  نموده 
تحقیـق محمـودی و همـکاران )2004(، بـا هدف سـنجش 
اثربخشـی آمـوزش هـای کشـاورزان در بنگالدش، نشـان داد، 
دیـده  آمـوزش  کار کشـاورزان  پیشـینه ی  و  بعـد خانـوار  بیـن 
رابطـه مثبـت و معنـی دار وجـود دارد. فـزون بـر آن، بـر پایـه 
ایـن تحقیـق، ایـن آمـوزش هـا در افزایـش درآمـد کشـاورزان 

تاثیرگـذار بودنـد.
کاوانگا و همکاران )2013(، در تحقیقی با عنوان »اثربخشی 
آموزش مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی در زامبیا« به این 
نتیجه رسیدند که برخی از شکاف های موجود در فرایندهای 
آموزش مدیریت به تحصیالت ورودی ها )دیپلم و کارشناسی( 

مرتبط است. 
رایوسن و همکاران )2001(، در بررسی مدیریت اثربخش تر 
و  آزادمنشانه تر  حکومتی  ساختار  طریق  از  طبیعی  منابع 
غیرمتمرکز در اوگاندا به این نتیجه رسیدند که افزایش پذیرش 
با  که  است  فنی  نوآوری های  نیازمند  اجتماعی  جنگداری 
سرمایه  و  کار  نیروی  به  و  بوده  سازگار  تقاضا  کشش  و  محیط 
کمتر نیاز داشته باشند، بتوانند در کوتاه مدت منافع محسوس 
جامعه را تامین کنند و نهاده های اساسی ای که به طور معمول 
در  است  )ژرم پالسم(  گیاهی  توارث  ذخایر  و  اطالعات  شامل 

دسترس باشند. 
عنوان  با  پژوهشی  در   ،)2012( همکاران  و  کوماران 
اثربخش  پروری  آبزی  ترویج  برای خدمات  ترویجی  »رویکرد 
به  پروران  آبزی  از  درصد   90 که  دادند  نشان  هندوستان«  در 
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ترویج خصوصی برای کسب اطالعات نیازمندند و کمتر از 50 
درصد از کارکنان ترویج به دنبال کسب اطالعات هستند، نیز 
کمتر از 50 درصد از محققان بیان داشتند که با موسسه های 
از  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج  کرده اند.  مشاوره  ترویجی 
دیدگاه پاسخگویان بین وضعیت موجود و مطلوب سازمان ها از 
نظر نیروی انسانی و ویژگی های خدمات ترویجی آبزی پروری 

تفاوت معنی داری وجود دارد. 
برنامه ریزی  بازدارنده های   ،)2003( همکاران  و  الچاپلی 
نتیجه  این  به  بررسی  را  آشفته  جهان  در  طبیعی  منابع  موثر 
و  طبیعی  منابع  برنامه ریزان  ضعیف  عملکرد  که  رسیدند 
فرایندهای برنامه ریزی جامع عقالیی سنتی، و تشدید شرایط 
شده اند.  منجر  کاری  موازی  و  عمومی  نارضایتی  به  گذشته 
بررسی برنامه ریزان با استفاده از روش شناسی کیفی در چهار 
آمریکا  متحده  ایاالت  غرب  در  معمول  برنامه ریزی  موقعیت 
را  طبیعی  منابع  اثربخشی  کارکردی  بازدارنده های  از  برخی 
سر  بر  توافق  نبود  شامل:  بازدارنده ها  این  ساخت.  آشکار 
هدف ها، سرسختی در طراحی فرایندها، نبود تعهد در انجام 

امور و نبود تامین مالی و بی اعتمادی است.   
به این ترتیب، مدل نظری یا چارچوب نظری این تحقیق 
آموزشی  های  دوره  اثربخشی  سنجش  شاخص های  پایه  بر 

مرتع داری به صورت نگاره 1 ترسیم شد.
 

                                                

روش شناسی
نوع  از  هدف  نظر  از  کمی،  ماهیت  لحاظ  از  تحقیق  این 
کاربردی، از جنبه روش و نحوه گردآوری داده ها میدانی و در 
آماری  جامعه  است.  )غیرآزمایشی(  توصیفی  تحقیقات  گروه 
بود  ایالم  استان  در  مهران  شهرستان  مرتع دار  تن   187 آن 
این  طبیعی  منابع  اداره  مرتع داری  آموزشی  دوره های  در  که 
شهرستان در سال 1391 شرکت کرده بودند که در این تحقیق 

سرشماری شدند. 
داده هـای مـورد نیـاز برای تحقیـق با پرسشـنامه گردآوری 
متخصصـان  از  گروهـی  توسـط  پرسشـنامه  روایـی  شـدند. 
بررسـی و تامیـن شـد و بـرای تعییـن میـزان پایایـی بخشـهای 
 )α=0/94( کرونبـاخ  آلفـا  ضریـب  از  نیـز  پرسشـنامه  مختلـف 
بودنـد  عبـارت  تحقیـق  مسـتقل  متغیرهـای  شـد.  اسـتفاده 
از: ویژگـی هـای فـردی- حرفهـای، ویژگی هـای اجتماعـی، 
ویژگـی هـای اقتصـادی مرتع داران مـورد بررسـی و ویژگی های 
دوره هـای آموزشـی. متغیر وابسـته نیـز، اثربخشـی دوره های 
آموزشـی مرتـع داری بـود کـه بـا اسـتفاده از 15 گویـه بـر پایـه 
شـد.  سـنجیده  زیـاد(  بسـیار  تـا  کـم  )بسـیار  لیکـرت  طیـف 
 SPSSWin20 از نرمافـزار آمـاری  بـا اسـتفاده  محاسـبه آمـاری 

انجـام شـده اسـت.  
به منظور دسته بندی گروههای آزمودنی از نظر ویژگی ها 
و توصیف ویژگی های جامعه آماری از آمار توصیفی استفاده 
متغیرهای  بین  رابطه  تعیین  منظور  به  تحقیق  این  در  شد. 
سهم  بررسی  برای  و  اسپرمن  همبستگی  ضریب  از  تحقیق 
یک یا چند متغیر مستقل بر پیش بینی متغیر وابسته از روش 

رگرسیون چندگانه غیرخطی )ترتیبی( استفاده شده است. 

یافته ها
سـال   80 تـا   23 بررسـی  مـورد  مرتـع داران  سـنی  دامنـه 
بـا میانگیـن 49 سـال مـی باشـد. بیشـتر آنـان دارای سـطح 
 71/1 نفـر،   128( می باشـند  تـر  پاییـن  و  دیپلـم  تحصیـالت 
و  روسـتایی  درصـد(   64/4( تـن،  شـانزده  و  یکصـد  درصـد(. 
64 تـن )35/6 درصـد( از آنـان شـهری مـی باشـند. میانگیـن 
پیشـینه مرتع داری پاسـخگویان در این تحقیق 11 سـال بود. 
گسـتره تحت پوشـش طـرح مرتع داری بیـن 2 تـا 74 هکتار )با 
 95/6( تـن  دو  و  هفتـاد  و  یکصـد  بـود.  هکتـار(   14 میانگیـن 
درصـد( از مرتع داران شـغل جانبـی )غیر مرتع داری( داشـتند 

ویژگی های 
اجتماعی 
فراگیران

ویژگیهای 
اقتصادی 
فراگیران

ویژگی های 
دوره های 
آموزشی 
مرتع داری

ویژگیهای فردی 
و حرفه ای 
فراگیران 

اثربخشی 
دوره های            

آموزشی 
مرتع داری

نگاره 1- مدل نظری عامل های موثر بر اثربخشی دوره های 
آموزشی مرتع داری
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کـه از این شـمار، 88 تـن )48/9 درصد( کشـاورز بودند. میزان 
درآمـد سـالیانه مرتـع داران  از 1 تـا 70 میلیـون )بـا میانگیـن 

120 میلیـون ریـال در سـال( متغیـر بـود. 
آموزشی  های  دوره  در  مرتع داران  شرکت  بارهای  شمار 
نوسان  در  بار(   5 میانگین  )با  دوره   10 تا   1 بین  مرتع داری 
کارت  دارای  درصد(   81/7 )147نفر،  مرتع داران  بیشتر  بود. 
از مرتع داران  تن  پنج  و  پنجاه  باشد.  )پروانه( مرتع داری می 

 76/7( آنها  از  تن   138 و  بودند  بسیج  عضو  درصد(   30/60(
درصد( به تسهیالت بانکی دسترسی داشتند. میانگین شمار 
دام مرتع داران مورد مطالعه در این تحقیق 62 سر بوده است 
 150 آنان  دام  شمار  بیشترین  و  سر   2 دام  شمار  کمترین  که 
سر بود. میانگین گستره مرتع واگذار شده به این مرتع داران 
12 هکتار بوده است که کمترین مساحت 1 هکتار و بیشترین 

مساحت 70 هکتار بود )جدول 1(. 

متغیر

سن/ سال
پیشینه مرتع داری/ سال

نوع مالکیت بر اراضی مرتعی
اراضی تحت پوشش طرح مرتع داری/ هکنار

شمار افراد خانوار/ نفر
میزان درآمد سالیانه/ میلیون ریال

شمار بارهای شرکت در دوره های آموزشی مرتع داری
شمار دام/ سر

مساحت مراتع واگذار شده/ هکتار

انحراف معیار

1/09
1/73

-
1/12
2/77
1/29
1/09
2/83

-

نما

40
3

ملی
4
3
2
1

28
3

بیشینه

80
25
-

74
12
70
10

150
70

میانگین

49
11
-

14
6

120
5

62
12

)n =187( جدول 1- آمار توصیفی ویژگی های مرتع داران

ارتباطی  راه  های  از  ترتیب  به  مرتع داران   ،2 جدول  بر  بنا 
اعضای خانواده، اداره آموزش و ترویج منابع طبیعی و بازدید 
اطالعات  کسب  در  را  استفاده  بیشترین  موفق  طرح های  از 
در  بررسی  مورد  مرتع داران  که  آنجا  از  داشته اند.  مرتع داری 

فرایند تصمیم نوآوری در مرحله تشویق )انگیزش( قرار دارند، 
ترجیح  ارتباطی  راه های  از  بهره مندی  جهت  در  این رو  از 
ارتباط  راه های  از  جمعی  ارتباط  راه های  جای  به  می دهند 

شخصی مانند اعضای خانواده خود استفاده کنند.  

مؤلفه 

اعضای خانواده
اداره آموزش و ترویج منابع طبیعی

بازدیداز طرح های موفق
همسایگان و دوستان و آشنایان

کالس های آموزشی- ترویجی
ترویجی نشریه های 

سخنرانی
فیلم های آموزشی

دیدار های مروجان با مرتع داران
برنامه های تلویزیونی

کارگاه های آموزشی
انواع نمایش های ترویجی

برنامه های رادیویی

میانگین رتبه ای

3/788
3/272
3/311
3/416
2/944
2/577
3/055
2/594
3/033
2/938
2/505
2/572
2/705

ضریب پراکندگی

0/243
0/316
0/341
0/367
0/374
0/382
0/384
0/416
0/437
0/467
0/476
0/487
0/516

رتبه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

انحراف معیار

0/921
1/034
1/132
1/254
1/102
0/985
1/175
1/081
1/328
1/374
1/193
1/255
1/420

جدول2- رتبه بندی راه های ارتباطی کسب اطالعات مرتع داری بر پایه میزان استفاده مرتع داران

مقیاس:       1: بسیار کم   2: کم   3: متوسط    4: زیاد     5: بسیار زیاد

اثربخشی دوره های آموزشی  ...
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شماره 30، پاییز 93

بـا  سـن  متغیـر  بیـن  کـه  دهـد  مـی  نشـان   ،3 جـدول 
هـای آموزشـی مرتعـداری رابطـه معنـی دار  اثربخشـی دوره 
متغیرهـای  بیـن  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن  نـدارد.  وجـود 
پیشـینه  مرتـع داری،  طـرح  پوشـش  زیـر  مرتـع  گسـتره 
واگـذار  مرتـع  گسـتره  سـالیانه،  درآمـد  میـزان  مرتعـداری، 
مرتعـداری،  آموزشـی  دورههـای  در  شـرکت  شـمار  شـده، 
میـزان اسـتفاده از راه هـای ارتباطی بـا اثربخشـی دوره های 
آموزشـی مرتعـداری رابطه مثبـت و معنی دار در سـطح یک 

دارد.  وجـود   )P  =  %1( خطـا  درصـد 

آموزشی مرتعداری  های  اثربخشی دوره  با  دام  بین شمار 
رابطه مثبت و معنی دار در سطح P = %5 وجود دارد. به عبارت 

دیگر، مرتعدارنی که وضعیت مالی و اقتصادی بهتری داشتند 
و در دوره های آموزشی مرتع داری شرکت کرده و خود را در 
قرار  مرتع داری  مورد  در  اطالعات  دریافت  راه های  معرض 
می دهند، ارزیابی مثبت تری از اثربخشی دوره های آموزشی 

برگزار شده داشتند.
وابسته  متغیر  بودن  ترتیبی  به  توجه  با  تحقیق،  این  در   
نوع  این  در  شد.  استفاده  ترتیبی  رگرسیون  از  )مالک( 
یک سری  به  ترتیبی  وابسته  متغیر  یک  وابستگی  رگرسیون، 
متغیرهای مستقل )پیش بین( مدل سازی شود. در این مقاله 
میزان اثربخشی دوره های آموزشی مرتع داری در حفاظت از 
مرتع به عنوان متغیر وابسته و ویژگی های مختلف: فردی و 
مرتع داری  آموزشی  دوره  و  اجتماعی  اقتصادی،  ای،  حرفه 
بررسی   مستقل  متغیرهای  عنوان  به  اثربخشی  این  بر  موثر 
نشان  رگرسیونی  ضریب های  ترتیبی،  رگرسیون  در  شدند. 
می دهند که چگونه تغییرات در متغیرهای مستقل بر احتمال 

ترکیبی سطح های متغیر وابسته تاثیر می گذارند. 
نشـان  را  احتمـال  نسـبت  آزمـون  نتیجـه ی   4 جـدول 
می دهـد. ایـن آزمـون در واقع نسـبت احتمـال مـدل نهایی به 
 χ2 =714مـدل صفـر اسـت که در ایـن مدل مقـدار کای اسـکویر
بـه دسـت آمـده اسـت )S=0/000(. بـه عبارتـی، مـی  تـوان بـه 
ایـن نتیجـه رسـید که مـدل لوجیک یک مدل مناسـب اسـت و 
متغیرهـای مسـتقل به خوبـی قادرند احتمال تغییر سـطح های 

متغیـر وابسـته را تبییـن کننـد.  

متغیر

سن
گستره مرتع زیر پوشش طرح مرتع داری

پیشینه مرتع داری
میزان درآمد سالیانه

گستره مرتع واگذار شده
شمار دام

شمار شرکت در دوره های آموزشی مرتع داری
میزان استفاده از راه های ارتباطی

P

0/664
0/000
0/000
0/000
0/000
0/001
0/000
0/000

r

0/138
0/197
0/270
0/441
0/336
0/235
0/345
0/328

اثربخشـی  و  تحقیـق  متغیرهـای  بیـن  رابطـه  جـدول3- 
مرتـع داری آموزشـی  هـای  دوره 

.Sig

0/000

Chi-Square

714

Log Likelihood -2

714
0

Model

Intercept Only
Final

df

52

جدول 4- نتایج آزمون نسبت احتمال

Model Fitting Information

معادله لوجیت:
دام(0/648  داری(0/935+)شمار  مرتع  آموزشی  های  دوره  در  شرکت  )شمار  ارتباطی(1/159+  های  راه  از  استفاده  +)میزان 

+)گستره مرتع واگذار شده( 1/095 +)درآمد سالیانه(0/623 +)پیشینه مرتع داری(0/698 )گستره مرتع زیر پوشش طرح(0/832

جدول 5، بیانگر آزمون نکویی برازش است. در واقع از طریق 
مقدار  چه  که  یافت  دست  نتیجه  این  به  توان  می  تحلیل  این 
مقدار  است.  خوب  مدل  آوردن  دست  به  برای  نمایی  درست 
از آنجا  به دست آمده برای دو آماره 1 است )بزرگ تر از %5(. 

که مدل به کار رفته برای بررسی میزان تاثیرگذاری ویژگی های 
این گونه  اثربخشی آموزشی است، لذا می توان  بر  مورد اشاره 
تناسب  مستقل  متغیرهای  و  وابسته  متغیر  که  گرفت  نتیجه 

خوبی با یکدیگر داشته اند و مدل مناسبی درست شده است.

Logity=
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مقدار سه ضریب تعیین در مدل لوجیت رگرسیونی عبارتند 
 ،Nagelkerke  =0/913  ،Cox and Snell  =0/841 از: 
ضریب  مقدار  آوردن  دست  به  برای    McFadden=0/832
کاکس  )شامل  دروغین  تعیین  ضریب  مدل،  این  در  تعیین 
نل، ناگل کرک، مک فادن است که در واقع تقریب های ضریب 
تعیین در رگرسیون خطی هستند. این ضریب ها بیان کننده 
این موضوع اند که تا چه میزان متغیرهای مستقل می توانند 

تغییرات سطح متغیر وابسته را تبیین کنند. 
مقدار این ضریب ها به طور اصولی بین صفر و یک نوسان 
دارد و هر چه مقدار این ضریب ها  به 1 نزدیک تر باشد، نشان 
می دهد که نقش متغیرهای مستقل در تبیین احتمال تغییر 

سطح متغیر وابسته زیادتر است. 
از آنجـا کـه مقـدار هـر سـه آمـاره بـه عـدد 1 نزدیـک اسـت، 
لـذا می تـوان نتیجه گرفـت که متغیرهای مسـتقل بـه کار رفته 
در ایـن مـدل رگرسـیونی بـه خوبـی قـادر بـه تبییـن احتمـال 
و  والـد  آمـاره   ،6 جـدول  وابسـته اند.  متغیـر  سـطح  تغییـر 
بـرآورد میـزان احتمال تاثیر رگرسـیونی هر یـک از متغیرهای 
مسـتقل بر احتمال اثربخشـی آموزشـی اسـت. متغیرهایی که 
بـا عنـوان Location  مشـخص شـده اند، برآوردهایـی دارنـد 

که نشـان دهنده ی ضریب های رگرسـیونی هر یک از آن هاسـت 
کـه همگـی معنـی دار می باشـند. 

همان طور که مشخص شده است، تاثیر متغیرهای مستقل 
گستره مرتع زیر پوشش طرح مرتع داری، پیشینه مرتع داری، 
دام،  شمار  شده،  واگذار  مرتع  گستره  سالیانه،  درآمد  میزان 
میزان  و  مرتع داری  آموزشی  های  دوره  در  شرکت  شمار 
سطح  در  آموزشی  اثربخشی  بر  ارتباطی  های  راه  از  استفاده 
خطای کوچک تر از 0/05 معنی دار است. هم چنین ضریب 
آموزشی  اثربخشی  بر  متغیر  هفت  این  تمامی  تاثیر  جهت  و 
متغیرهای  مقدار  افزایش  با  که  معنی  بدین  است.  مثبت 
مستقل احتمال میزان اثربخشی آموزشی در بین پاسخگویان 

افزایش پیدا می کند. 
از متغیرهـای مسـتقل در  یـک  بعـد سـهم هـر  در مرحلـه 
احتمـال تغییر میـزان اثربخش آموزشـی در بین پاسـخگویان 
  Estimate مطـرح می شـود که بـه این منظـور باید از شـاخص
اسـتفاده شـود. بـر پایـه این شـاخص، به عنـوان نمونـه، نقش 
شـمار دام بر احتمال اثربخشـی آموزشـی با خطـای کوچک تر 

از 0/05 معنـی دار اسـت. 
است  شده  محاسبه   0/648 نیز  متغیر  این  برآورد  شاخص 
که در شرایط ثابت ماندن تاثیر تمام متغیرهای مدل، افزایش 
یک واحد در متغیر مستقل شمار دام، باعث افزایش 0/648 
آموزشی  اثربخشی  وابسته  متغیر  لگاریتم  نسبت  در  واحدی 
اندازه  به  آموزشی  اثربخشی  احتمال  عبارتی،  به  گردد.  می 
 .) Wald =4/32، df=1  ،P =%38( 0/648 افزایش پیدا می کند

.Sig

1
1

df

851
851

Pearson
Deviance

Chi-Square

191
288

جدول 5- آزمون نکویی برازش

را  موازی  خطوط  آزمون  از  مدل  دو  ی  نتیجه  جدول7، 
نشان می دهد. اولین مدل، مدل فرضیه صفر است که در واقع 

این تحقیق است. مدل دوم،  لوجیت رگرسیونی  همان مدل 
پارامترهای  تعداد  تا  دهد  می  اجازه  که  است  عمومی  مدل 

location

سن 
گستره مرتع زیر پوشش طرح مرتع داری

پیشینه مرتع داری
درآمد سالیانه

گستره مرتع واگذار شده
شمار دام

شمار شرکت در دوره های آموزشی مرتع داری
میزان استفاده از راه های ارتباطی

Wald

0/007
5/191
4/947
4/856
8/359
4/321
5/764
9/915

Df

1
1
1
1
1
1
1
1

.Sig

0/935
0/023
0/026
0/028
0/004
0/038
0/016
0/002

Estimate

0/018
0/832
0/698
0/623
1/095
0/648
0/935
1/159

جدول 6- برآورد متغیرها

Parameter Estimates

اثربخشی دوره های آموزشی  ...
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Location از طبقه ای به طبقه دیگر متغیر وابسته اثربخشی 
آموزشی متفات باشند. این آزمون تعیین می کند که آیا فرض 
طبقات  همه  میان  در   Location پارامترهای  مقدار  که  صفر 
تفاوت  اسکویر  کای  آماره  خیر.  یا  است  معقول  اند،  وابسته 
را نشان  بین نسبت درست نمایی فرض صفر و مدل عمومی 

می دهد. زمانی که این آماره معنی دار و مقدار آن کوچک تر 
میان  در   Location پارامترهای  که  ای  فرضیه  باشد،   0/5 از 
زیر  جدول  در  شود.  رد  است،  ثابت  وابسته  متغیر  طبقات 
فرض  بنابراین  است،   0/05 از  تر  کوچک  اسکویر  کای  مقدار 

صفر رد می شود )حبیب پور گتابی و صفری شالی، 1390(. 

.Sig

0/000

Chi-Square

0/000

Log Likelihood -2

0/000
0/000

Model

فرض صفر
General

df

104

جدول 7- نتایج آزمون خطوط موازی 

 بحث و نتیجه گیری
این تحقیق که با هدف بررسی عامل های موثر بر اثربخشی 
شهرستان  مرتع داران  بین  در  مرتع داری  آموزشی  های  دوره 
مهران صورت گرفته نشان داد که بین گستره مرتع زیر پوشش 
سالیانه  درآمد  میزان  مرتعداری،  پیشینه  مرتع داری،  طرح 
مرتع داران،  دام  شمار  شده،  واگذار  مرتع  گستره  مرتع داران، 
و  مرتع داری  آموزشی  های  دوره  در  مرتع داران  شرکت  شمار 
میزان استفاده مرتع داران از راه های ارتباطی با میزان اثربخشی 
دوره های آموزشی مرتع داری رابطه مثبت و معنی داری در سطح 
یافته های توسل )1383(،  با  یافته  این  یک درصد خطا دارد. 
و  کالنتری   ،)2002( همکاران  و  محمودی   ،)2005( باجی 

همکاران )1387(، مطابقت دارد. 
وابسته  متغیر  بودن  ترتیبی  به  توجه  با  تحقیق،  این  در 
تحلیل  نتیجه  شد.  استفاده  ترتیبی  رگرسیون  از  )مالک( 
تاثیر هفت متغیر مستقل )پیش بین(  رگرسیون نشان داد که 
گستره مرتع زیر پوشش طرح مرتع داری، پیشینه مرتع داری، 
دام،  شمار  شده،  واگذار  مرتع  گستره  سالیانه،  درآمد  میزان 
میزان  و  مرتع داری  آموزشی  های  دوره  در  شرکت  شمار 
استفاده از راه های ارتباطی بر احتمال تغییرات متغیر مالک 
اثربخشی آموزشی مثبت است و با افزایش مقدار این متغیرها، 
احتمال میزان اثربخشی آموزشی نیز در بین مرتع داران مورد 
با توجه به مقدار برآورد  مطالعه افزایش می یابد. هم چنین، 
)Estimate(، سهم متغیر میزان استفاده از راه های ارتباطی 

بیش از سایر متغیرها است. 
بنابراین، بر پایه یافته های تحقیق پیشنهاد می شود: 

- با توجه به اهمیت افزایش دانش مرتع داران در موفقیت 

لحاظ  به  منابع طبیعی  شرایط  بهبود  و   آموزشی  های  پروژه 
حفظ، احیاء و بهره-برداری بهینه، الزم است زمینه افزایش 
به  و  مرتع داری  آموزشی  های  دوره  در  مرتع داران  مشارکت 

دنبال آن افزایش آگاهی آنها در این زمینه فراهم شود.
برگزاری  ترویجی،  آموزشی-  دوره های  تعداد  افزایش   -
های آموزشی و بازدید از طرح های موفق در رأس کار  کارگاه 
معرفی  با  و  گرفته  قرار  طبیعی  منابع  ترویج  و  آموزش  اداره 
مرتع داران نمونه از سوی این اداره، موجبات آشنایی بیشتر 

مرتع داران با شیوه های نوین مرتع داری فراهم شود. 
- بـا دادن یارانـه و تسـهیالت بانکی کم بهره بـه مرتع داران، 
گسـترش  بـا  بتواننـد  تـا  گیرنـد،  قـرار  حمایـت  مـورد  آنـان 
طـرح هـای مرتـع داری درآمـد بیشـتری به دسـت آورنـد و در 

راسـتای حفاظـت از مرتـع بهتـر اقـدام کنند.
اثربخشی  بر  تاثیرگذاری  نقش  دام  شمار  که  آنجا  از   -
با  دارد  ضرورت  لذا  دارد،  مرتع داری  آموزشی  های  دوره 
دام  شمار  افزایش  منظور  به  بانکی  بهره  کم  تسهیالت  دادن 

مرتع داران اقدام شود. 
حس  مرتع داران  به  شده  واگذار  مرتع  گستره  افزایش  با   -
مرتع داران  در  بیشتری  نفس  به  اعتماد  و  پذیری  مسئولیت 
از  بهینه  برداری  بهره  و  احیاء  حفظ،  موجبات  و  شود  ایجاد 

منابع طبیعی فراهم گردد. 
- از آنجا که راه های ارتباطی نقش به سـزایی در اثربخشـی 
دوره هـای آموزشـی مرتـع داری دارنـد، لـذا  مسـئوالن بخـش 
از  اعـم  ارتباطـی  هـای  راه  بیشـتر  تقویـت  بـا  طبیعـی  منابـع 
طبیعـی بـه اثربخشـی  مروجـان و کارشناسـان ترویـج منابـع 

بیشـتر دوره هـای آموزشـی مرتـع داری کمـک کننـد. 
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Abstract
The purpose of this study was to investigate affecting factors on the effectiveness of pasture manage-

ment training courses in the protection of Mehran pastures. The statistical population of this study was 
pasture managers of Mehran (N =187) whom all were participated in the study census method. Validity 
of questionnaire was investigated and provided by a group of experts and to determine reliability of 
different parts of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was calculated (α= 0.94). In order to 
achieve the objectives of the study, descriptive and analytical statistics were used. Findings of the study 
showed that there was a significant and positive relationship between variables of the sise of pasture land 
covered by pasture management plan, pasture manager background, annual income, the number of live-
stock, the number of participants in pasture management training courses with the variable the effective-
ness of training courses. Based on ordinal regression analysis, the variable portion of the communication 
pathways in explaining the probability of effecting the variable effectiveness of pasture training courses 
is greater than the other variables.

Index Terms: Educational effectiveness, extension and educational courses, pasture management, 
education of pastures
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