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 عامل های موثر بر مشارکت پیوسته ی کشاورزان الشتر در کالس های آموزشی ترویجی

فاطمه رحیمی فیض آباد1، مسعود یزدان پناه2 
1- دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی،  دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2- استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 

 

چکیده 
آمـوزش ترویـج هنگامـی موثـر خواهد بود که کشـاورزان به صورت فعال و پیوسـته در کالس های آموزشـی ترویجی مشـارکت 
نماینـد.  هـدف کلـی ایـن پژوهـش بررسـی میـزان مشـارکت پیوسـته کشـاورزان در کالس هـای آموزشـی- ترویجـی شهرسـتان 
الشـتر و عامـل هـای مؤثـر بـر پیوسـتگی شـرکت کشـاورزان در آن هـا می باشـد. برای دسـت یابـی به این هـدف، در ایـن تحقیق 
از فـن پیمایـش کـه از روش هـای توصیفی می باشـد، اسـتفاده شـد. جامعه ی آماری این پژوهش کشـاورزان شهرسـتان الشـتر 
بودنـد کـه در کالس هـای آموزشـی- ترویجـی سـال 1391-1390 شـرکت نمـوده بودنـد 650 تـن کـه بـه روش نمونه گیـری طبقـه 
ای سـهمیه ای تصادفـی )بـه نسـبت زن و مـرد( انتخـاب گردیدنـد و بـر اسـاس جـدول کرجسـی و مـورگان نمونـه ای 240 تنی از 
کشـاورزان برای تحقیق گزینش شـدند. داده های مورد نیاز پژوهش با اسـتفاده از پرسشـنامه گردآوری شـد. روایی پرسشـنامه 
مـورد اسـتفاده از سـوی گروهـی از متخصصان بررسـی و تایید شـد و بـرای تعیین میزان پایایـی بخش های مختلف پرسشـنامه، 
از ضریـب پایایـی تتـا اسـتفاده شـد )0/80 تـا 0/92(. یافتـه هـا نشـان دادنـد، متغیـر رضامنـدی باالترین تاثیـر مسـتقیم را روی 
مشـارکت پیوسـته کشـاورزان در کالس های ترویجی دارد و احساسـات دارای باالترین تاثیر غیرمسـتقیم روی مشارکت پیوسته 
کشـاورزان در کالس های ترویجی می باشـد، در مجموع تاثیر مسـتقیم و غیرمسـتقیم، رضامندی باالترین تاثیر را بر مشـارکت 
پیوسـته کشـاورزان در کالس هـای ترویجـی دارد. در پایـان پیشـنهادهایی بـه منظـور بهبـود کالس هـای آموزشـی - ترویجـی و 

افزایـش مشـارکت پیوسـته کشـاورزان بـه این کالس ها ارایه شـده اسـت.
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مقدمه
در نظـام هـای آموزشـی مختلـف بـر اسـاس سیاسـت هـا، 
برنامـه هـا و هدف هـای مورد نظر، شـیوه هـای گوناگونی برای 
آمـوزش یافتـه هـای علمـی اسـتفاده مـی شـود )احمدونـد و 
همـکاران، 1388(. در ایـن میـان، هـدف ترویـج کشـاورزی، 
هـای  شـیوه  بهبـود  بـرای  کشـاورزان  غیررسـمی  آمـوزش 
کشـاورزی اسـت بـه طـوری کـه آنـان بتواننـد از فنـاوری هـای 
خـود  کشـاورزی  هـای  فعالیـت  انجـام  بـرای  کارآمـد  و  نویـن 
اسـتفاده کننـد )آلینـی و همـکاران، 2012(. در واقـع، هـدف 
خدمـات ترویـج کشـاورزی، عالقـه منـدی مـردم بـه خدمـات 
بـا کشـاورزی و  رابطـه  برنامـه هایـی در  برگـزاری  و  آموزشـی 
منابـع طبیعی، رشـد جوانان و توسـعه اقتصادی جوامع اسـت 
)راوینـدران و کالپانـا، 2012(، چرا که، آموزش نیروی انسـانی 
یکـی از مطمئـن تریـن و بنیـادی تریـن راه هـای رسـیدن بـه 

بهسـازی منابـع انسـانی مـی باشـد )متنـد، 1388(.
واژه ی آمـوزش ترویـج بـرای نخسـتین بـار در سـال 1980 
و  زمـان  گذشـت  بـا  شـد.  مطـرح  کمبریـج  دانشـگاه  توسـط 
تغییـرات دیگـر این مفهـوم در نظام هـای آمـوزش و پرورش و 
محیـط اجتماعـی به صـورت هـای مختلف در جهان گسـترش 
بـرای  آمـوزش  العمـر،  مـادام  آمـوزش  مثـال  بـرای  یافـت. 
آزاد، آمـوزش  توسـعه، آمـوزش پیوسـته، آمـوزش هنرهـای 
بزرگسـاالن، آمـوزش مکـرر، یادگیری مـادام العمـر و یادگیری 
اجتماعـی )یـو و همـکاران، 2011(. در شـبکه رهبـران ترویج 
ایالتـی )SELN ( )2006(، آمـده اسـت کـه آمـوزش ترویـج به 
افـراد آگاهـی مـی دهـد و در دوره هـای پرشـمار باعـث انتقـال 
مخاطبـان  بـه  تحقیقاتـی  هـای  سـازمان  از  فنـاوری  و  علـم 

روسـتایی مـی شـود. 
باهـن و مـک آلییـر )2007(، بـه نقـل از آلینـی و همـکاران 
)2012(، دوره هـای آمـوزش ترویـج را در سـه دسـته طبقـه 
بنـدی مـی کنند که عبارتند از رشـد و نمو )تکاملی و توسـعه(، 
اطـالع رسـانی، و سـازمانی )نهـادی(، هدف های ایـن دوره ها 
را نیـز حـل مسـاله، انتقـال اطالعات، دانـش و توانمندسـازی 
افـراد مـی دانند. سـاختار این دوره ها شـامل همـه عنصرهای 
آموزشـی اسـت از جمله: هدف هـای یادگیـری، محتوا، روش 
ارایـه اطالعـات، نوع، کمیـت، کیفیـت فعالیت هـای یادگیری 
و روش هـای ارزشـیابی نتیجـه )دبـورق، 2002(. بـرای انجـام 
و  اهمیـت  ترویجـی  آموزشـی  هـای  کالس  هـا،  رسـالت  ایـن 

جایـگاه ویـژه ای در ترویـج کشـاورزی دارند. امـا هنگامی این 
کالس هـا کارا، موثـر و موفـق هسـتند کـه کشـاورزان بـا شـور و 
اشـتیاق شـرکت کنند و برای مشـارکت پیوسـته در این کالس ها 

گرایش داشـته باشـند. 
از خریـداران  انـد کـه، 90 درصـد  بررسـی هـا نشـان داده 
ناراضـی باردیگـر از جـای پیشـین خریـد نکـرده و یا دوبـاره به 
آنجـا مراجعـه نکـرده انـد و هریـک از خریـداران ناراضـی بـه 9 
تـن دیگـر نارضایتـی خـود را بازگـو کـرده انـد و جـذب خریـدار 
جدیـد پنـج برابـر بیـش تـر از حفـظ خریدار پیشـین، بـه وقت 
و انـرژی، تـالش و پـول نیـاز دارد )قائـد امینـی، 1999(. بـه 
عبارتـی، هنگامـی ترویـج بـه هـدف هـای خـود نایـل خواهـد 
شـد که کشـاورزان به صورت پیوسـته در این کالس ها شـرکت 
کننـد و شـرکت در کالس هـا را بـه دیگـران نیز توصیـه کنند، و 
مشـارکت پیوسته کشـاورزان نسبت به شـرکت در این کالس ها 

را در پـی داشـته باشـد. 
در  پرشـماری  هـای  کالس  سـاالنه  کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
زمینـه آمـوزش کشـاورزان بـا هزینه هنگفـت برگزار می شـود، 
شـناخت عامـل هایـی کـه باعث مشـارکت پیوسـته کشـاورزان 
اسـت.  ضـروری  و  مهـم  امـری  شـود  مـی  هـا  کالس  ایـن  در 
بنابرایـن، از آنجـا کـه دسـت کـم تاکنـون در ایـران تحقیقـی 
در زمینـه ی بررسـی عامـل هـای موثـر بـر مشـارکت پیوسـته 
انجـام  ترویجـی  آموزشـی  هـای  کالس  زمینـه  در  کشـاورزان 
نپذیرفتـه اسـت، ایـن تحقیـق بـه بررسـی عامـل هـای موثر بر 
مشـارکت پیوسـته کشـاورزان شهرستان الشـتر در کالس های 

آموزشـی ترویجـی پرداختـه اسـت.
پیوسـته  مشـارکت  ی  زمینـه  در  کـه  هایـی  بررسـی  در     
)وفـاداری( انجام شـده اسـت: جانسـون و همـکاران )1996(، 
برای سـنجش رضامندی و مشـارکت پیوسـته افراد در بانک ها از 
شاخص سـویدی سنجش رضامندی اسـتفاده شده: گاربارینو 
و جانسـون )1999(، تفـاوت بیـن نقـش رضامنـدی، اعتمـاد 
تئاتـر  بـر مشـارکت پیوسـته خریـداران یـک شـرکت  و تعهـد 
را مطالعـه کـرده، جانسـون و همـکاران )2001(، رضامنـدی 
و مشـارکت پیوسـته پنـج گـروه مختلـف پاسـخگویان شـامل، 
شـرکت هـای هواپیمایـی، بانـک هـا، ایسـتگاه هـای اتوبوس، 
ایسـتگاه هـای گاز و قطـار بـا اسـتفاده از شـاخص رضامنـدی 

نـروژی را بررسـی کـرده انـد. 
تایید  نبود  مدل  بررسی  برای   ،)2007( همکاران  و  لیاو 
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انتظارها و نظریه رفتار برنامه ریزی شده )TPB(، بر مشارکت 
برخط،  خدمات  از  استفاده  ادامه  برای  دانشجویان  پیوسته 
لیائو )2008(، رضامندی دانشجویان، مشارکت پیوسته آنان 

و اثربخشی نظام آموزش الکترونیک را تحقیق کرده اند. 
بگرام و خان )2012(، برای بررسی نقش نگرش و مشارکت 
به گوشی های  پیوسته دانشجویان دانشگاه پیشاور پاکستان 
 ،)2013( همکاران  و  پناه  یزدان  و  کردند  بررسی  را  موبایل 
محصوالت  بیمه  از  کشاورزان  پیوسته  مشارکت  و  رضامندی 
کشاورزی با استفاده از مدل آمریکایی در ایران را مطالعه کرده 
به خرید دوباره )مشارکت  گرایش  و  اند، دو متغیر رضامندی 
پیوسته( را مطالعه کرده اند. هر چند به نوعی می توان مشارکت 
و رضامندی  ها  بررسی  این  نهایی  عنوان هدف  به  را  پیوسته 
را به عنوان اصلی ترین پیش بینی کننده در نظر گرفت، ولی 
متغیرهای دیگری نیز به عنوان تعیین کننده وجود دارند که 

در ادامه به آنها اشاره می شود. 
   از نظر بگرام و خان )2012(، مشـارکت پیوسـته شـامل دو 
بخش اسـت: بخش نخسـت رفتـار مصرف کننـده و بخش دوم 
نگـرش مصـرف کننـده. بنابـر نظر اینامـواله )2012، بـه نقل از 
بگـرام و خان، 2012( مشـارکت پیوسـته، رفتـار مصرف کننده 
)اربـاب رجـوع( اسـت، کـه گرایـش بـرای دریافـت خدمـات از 
یـک شـرکت و ادامـه ارتبـاط با شـرکت بـرای دریافـت خدمات 

در آینـده را نشـان مـی دهد. 
بـه عبارتـی، مشـارکت پیوسـته اربـاب رجـوع گرایـش وی 
بـرای دریافـت خدمـات و بـه طـور هـم زمـان حفـظ ارتبـاط بـا 
شـرکت خـاص اسـت کـه باعـث حفـظ اربـاب رجـوع و پـس از 
آن سـودآوری بـرای شـرکت خـاص می شـود )بگـرام و خـان، 
2012(. در واقـع ایـن کار زمینـه روانـی دارد و باعـث می شـود 
کـه ارباب رجوع از آن خدمت باردیگر اسـتفاده کند )جانسـون 
و همـکاران، 2001(. در مـورد کالس هـای آموزشـی ترویجـی 
بـرای شـرکت  فـرد  گرایـش  از  پیوسـته، عبارتسـت  مشـارکت 

مسـتمر در کالس هـای آموزشـی ترویجـی. 
رضامنـدی، مهـم تریـن عامـل موثـر بـر مشـارکت پیوسـته 
اسـت )جانسـون و همـکاران، 2001؛ یـوه و جانسـون، 2005؛ 
یـون و یـوزال، 2005(. رضامنـدی، بـه صـورت یـک احسـاس 
خـوب هنگامـی کـه چیـزی کـه فـرد مـی خواهـد، رخ داده یـا 
حالـت رضایـت از تامیـن یـک نیـاز یـا خواسـته تعریـف شـده 
اسـت )یـزدان پناه و همـکاران، 1388(. رضامنـدی، می تواند 

بـه عنـوان ویژگـی هـا یـا مشـخصه ای کـه نیازهـا و خواسـته 
هـای مصـرف کننده را بـه بهترین روش نسـبت به دیگـر راه ها 

بـرآورده کنـد، تعریـف شـود )بگـرام و خـان، 2012(. 
رضامنـدی،  ترویجـی  آموزشـی  هـای  کالس  بـا  رابطـه  در 
در  کننـده  شـرکت  افـراد  ارزشـی  داوری  یـا  آگاهانـه  ارزیابـی 
کالس هـای ترویجـی در مـورد خـوب یا ضعیف بـودن کالس های 
یـا مناسـب  ارایـه مـی شـود  آنهـا  ترویجـی و مطالبـی کـه در 
بـر  مبتنـی  اسـت،  اسـتفاده  بـرای  آنهـا  بـودن  نامناسـب  و 
باشـد  مـی  کننـده در کالس  افـراد شـرکت  اولیـه  انتظارهـای 
و از تفـاوت بیـن انتظارهـای پیـش از شـرکت در کالس هـای 
آموزشـی ترویجـی و عملکـرد پـس از شـرکت در کالس هـای 
آموزشـی ترویجـی بـه دسـت مـی آیـد )رحیمـی فیـض آبـاد و 

 .)1393 متنـد، 
سـبب  کـه  هسـتند  دیگـری  هـای  سـازه  تعهـد  و  اعتمـاد 
مشـارکت پیوسـته افـراد در کالس هـای آموزشـی ترویجـی 
مـی شـوند. بـرای ایـن دو سـازه، نظریـه هـای شـراکت بـه کار 
برده شـده اسـت. بری )1995، به نقل از گاربارینو و جانسـون، 
و جانسـون،  گاربارینـو  از  نقـل  بـه  وبسـتر )1992،  و   ،)1999
1999(، در رابطـه بـا ایـن نظریـه اظهـار کردنـد کـه، اعتمـاد و 
تعهـد ویژگـی هایی هسـتند کـه بین مصـرف کنندگانـی که یک 
بـار معاملـه را انجـام داده انـد بـا آنهایـی کـه بارهـا یـک معامله 
را انجـام داده انـد، تمایـز قایـل مـی شـود و بیـان مـی دارند که 
تفـاوت زیـادی در اعتماد و تعهد مصرف کننـدگان وجود دارد. 
اعتمـاد و تعهـد پـس از مصـرف محصـول یـا خدمـت به دسـت 
مـی آینـد. واژه اعتمـاد توسـط مایـر و همـکاران )1995(، بـه 
نقـل از بگـرام و خـان، 2012(، این چنین تعریف شـده اسـت: 
ایـن انتظـار کـه طـرف دیگـر یـک کار خـاص را انجـام دهـد. 
بـرای مثـال خریـداران از فروشـندگان انتظار دارنـد، ارایه کاال 

و خدمـات بـر اسـاس انتظارهـای مصـرف کننـدگان باشـد. 
در مـورد کالس هـای ترویجـی اعتمـاد، توانایـی آموزشـگر 
نیازهـا و خواسـته  بـر اسـاس  ارایـه مطالبـی اسـت کـه  بـرای 
هـای شـرکت کننـدگان می باشـد، طـوری کـه بتوانـد نیازهای 
پنـاه،  یـزدان  و  )زمانـی  سـازد  بـرآورده  را  کننـدگان  شـرکت 
حفـظ  بـرای  فـرد  پیوسـته  نیـاز  یـا  خواسـته  تعهـد،   .)1391
ارتباطـات اسـت. هـم چنین تعهـد به عنـوان وابسـتگی روانی 
مصـرف کننـده، وفـاداری و رفـاه در آینـده تعریف شـده اسـت 

 .)1999 جانسـون،  و  )گاربارینـو 

عامل های موثر بر مشارکت ...
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و  رضامندی  بین  مداخله گر  سازه  عنوان  به  متغیر  این 
در   .)2001 همکاران،  و  )جانسون  است  پیوسته  مشارکت 
کنندگان  شرکت  تعهد  ترویجی  آموزشی  های  کالس  با  رابطه 
و  روانی  وابستگی  تعلق،  احساس  ترویجی،  های  کالس  به 
باشد  می  ترویجی  آموزشی  های  کالس  در  پیوسته  مشارکت 
)یزدان پناه و همکاران، 1388(. در رابطه با ارتباط اعتماد و 
تعهد می توان گفت، اعتماد پیش نیاز تعهد است، به عبارتی 
بنا  اعتماد  تر  پیش  از  که  این  مگر  پذیرند  نمی  را  تعهد  مردم 
نهاده شده باشد. رضامندی مصرف کنندگان، اعتماد آ نان را 
تحت تاثیر قرار می دهد )اولتشی و همکاران، 2004(، بر تعهد 
می  تاثیر  آینده  رفتاری  نیت  بر  ترتیب  بدین  و  گذارد  می  اثر 

گذارد )گاربارینو و جانسون، 1999(.
سازه دیگری که بر مشارکت پیوسته موثر است، احساسات 
و  )پالتوس  است  درک  احساسات  ی  ریشه  باشد.  می 
احساسات  است،  قطبی  دو  احساسات   .)2005 همکاران، 
مثبت در یک سوی محور و احساسات منفی در سوی دیگر 
قرار دارد )آتهییامان، 1997؛ تو و همکاران، 2011(. فرنزل 
اثرگذاری احساسات  باورند که،  این  بر  و همکاران )2009(، 
غیره  و  ترس  اضطراب،  خشم،  صورت  به  افراد  در  منفی 
ارتباط  مطلوب،  احساسات  مقابل،  در  شود.  می  نمایان 
مثبتی با انگیزه یادگیری، تالش های خودهدایتی، عملکرد 

افراد و رفتار یادگیرندگان دارد. 
بیـن احساسـات و رضامنـدی مصـرف کننـده رابطـه مثبـت 
دیـده می شـود. احساسـات افـراد رفتار آنـان را تعیین مـی کند و 
بـه صـورت دو قطبـی بـر رضامنـدی تاثیر مـی گـذارد و ارتباط 
مثبتـی بـا انگیـزه و عملکـرد فـرد دارد. در مـورد کالس های 
ترویجـی احساسـات مثبـت بـر آموزشـگر و کشـاورزان تاثیـر 
مـی گـذارد، احساسـات مثبـت فراگیـر بـر تدریـس آموزشـگر 
بـر  آموزشـگر  مثبـت  احساسـات  مقابـل  در  و  اسـت  موثـر 
احساسـات و رفتار افراد شـرکت کننـده در کالس های آموزشـی- 

ترویجـی تاثیـر می گـذارد. 
در واقـع احساسـات ماننـد تقویـت کننـده عمـل مـی کنـد؛ 
در  شـرکت  بـرای  کننـدگان  شـرکت  در  انگیـزه  ایجـاد  باعـث 
رضامنـدی،  بـر  شـود؛  مـی  ترویجـی  آموزشـی  هـای  کالس 
عملکـرد و نیـات رفتـاری شـرکت کننـدگان تاثیـر مـی گـذارد و 
مشـارکت پیوسـته در کالس هـا و ادامـه شـرکت در کالس های 

)آتهییامـان، 1997(.  پـی دارد  را در  ترویجـی  آموزشـی 

مشـارکت  بـر  کـه  اسـت  دیگـری  سـازه  ظاهـری  شـکل   
در  کـه  اسـت  چیـزی  ظاهـری  شـکل  اسـت.  موثـر  پیوسـته 
ذهـن و حافظـه مشـتری مانـده اسـت و همیـن عامـل ذهنـی 
امـر  ایـن  دارد.  خوانـی  هـم  ذهنـی  طرح واره هـای  نظریـه  بـا 
و  از جانسـون  نقـل  بـه  آجـزن )1975،  و  فیشـبین  نظریـه  بـا 
ایـن  بـر  محقـق  دو  ایـن  اسـت.  نزدیـک   ،)2001 همـکاران، 
باورنـد کـه، نگـرش منجر بـه رفتار خواهد شـد و رفتـار را پیش 
بینـی می کنـد )یـزدان پنـاه و همـکاران، 1388؛ جانسـون و 

 .)2001 همـکاران، 
بـه عبارت دیگـر، ادامه خریـد مصرف کننده از یک شـرکت 
خـاص بـا نـام تجاری خـاص باعـث پیشـنهاد دادن آن شـرکت 
بـه دوسـتان و آشـنایان مـی شـود. پـس بایـد در نـام تجـاری 
جذابیتـی وجـود داشـته باشـد تا بتوانـد مصرف کننـده را برای 
هـای  شـرکت  بـا  مقایسـه  در  مـدت  دراز  در  محصـول  خریـد 
رقیـب بـا عالمـت تجـاری )برنـد( مخصوص حفـظ کنـد )بگرام 
و خـان، 2012(. شـکل ظاهـری بایـد بتوانـد در رفتـار خریدار 
تاثیـر گـذارد، در واقع شـکل ظاهری بایـد به نوبه خـود بر نیت 
رفتـاری تاثیـر گـذارد، یعنی بین شـکل ظاهری و قصـد یا نیت 

خریـدار رابطـه مثبت وجـود دارد. 
به عنوان یک سازه  به طور کلی، شکل ظاهری شرکت ها 
تاثیر  پیوسته  مشارکت  و  رضامندی  متغیرهای  بر  که  است 
و همکاران، 2001(. شکل  ظاهری  )جانسون  دارد  مستقیم 
کالس های آموزشی ترویجی، شناسه ی ویژه ایست که توسط 
آموزشی  های  کالس  اعتبار  و  شهرت  با  کننده  شرکت  آن 
ترویجی آشنا می شود، کالس های ترویجی را با هم مقایسه 
تواند  می  و  ماند  می  فرد  ذهن  در  باشد  خوب  اگر  و  کند  می 
باعث مشارکت پیوسته فرد در کالس ها، معرفی آن به دیگران 

و ادامه شرکت در کالس های آموزشی ترویجی شود.
هنگامی  است  معتقد  هیرشمن   صدا،  خروج  نظریه  بنابر 
ناراضی  یا خدمات  از محصوالت  یا مشتری  که مصرف کننده 
خرید  فهرست  از  را  شرکت  یا  نارضایتی،  جبران  برای  باشد، 
از  یا  و  نمی کند  از آن شرکت خرید  یا  خودش خارج می کند، 
شرکت شکایت می کند. در این صورت شرکت یا سازمان باید 
سازوکار  دو  ارایه  طریق  از  رضایت مندی  با  را  خود  شکست 
تنها  اساس  این  بر  کند.  برطرف  و صدا  یعنی خروج  بازخورد 
افزایش  و  ها  شکایت  کاهش  خریدار،  رضامندی  افزایش  راه 
سیسکاس،  و  )گریگرودیس  است  خریدار  پیوسته  مشارکت 
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از  و  به شکایت ها موثر است  بر رسیدگی  2004(. رضامندی 
این طریق می تواند بر مشارکت پیوسته تاثیر گذارد )فورنل و 

همکاران، 1996؛ مستقل، 2006؛ هسو، 2008(. 
رفتـار  گونـه  هـر  ترویجـی  آموزشـی  مـورد کالس هـای  در 
هـای  کالس  در  کننـده  شـرکت  بزرگسـاالن  آمیـز  اعتـراض 
آموزشـی ترویجـی هنگامـی رخ مـی دهـد کـه شـرکت کننـده 
از شـرکت در کالس هـای آموزشـی ترویجـی ناراضـی باشـد، 
در ایـن صـورت بـرای جبـران نارضایتـی از ادامـه شـرکت در 
کالس هـای آموزشـی ترویجـی خـودداری مـی کنـد. بـر ایـن 
اسـاس تنهـا راه افزایـش رضامنـدی کاهـش شـکایت هـا از راه 
رسـیدگی به هنگام به شـکایت ها و افزایش مشـارکت پیوسـته 
افـراد شـرکت کننـده در کالس هـای آموزشـی ترویجی اسـت. 
بـا توجـه بـه آنچـه مطـرح شـد، عامـل هـای موثـر بر مشـارکت 

پیوسـته )نـگاره 1( بـه صـورت زیـر مـی باشـد.

روش شناسی 
مشارکت  سنجش  منظور  به  که  هایی  پژوهش  بیشتر 
پیوسته )وفاداری( افراد انجام می گیرند، از پیمایش به عنوان 
روش تحقیق استفاده کرده اند. در راستای تحقیقات پیشین 
تجزیه  برای  است.  کرده  استفاده  پیمایش  از  نیز  تحقیق  این 
و تحلیل داده ها و آزمون چارچوب نظری تحقیق )عامل های 
 AMOS و   SPSS افزار  نرم  از  پیوسته(  مشارکت  بر  موثر 
از  تن   650 پژوهش  این  در  آماری  ی  جامعه  شد.  استفاده 
کشاورزان شهرستان الشتر بودند که در کالس های آموزشی- 
این  در  بودند.  کرده   شرکت   1390-1391 سال  دو  ترویجی 
تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای سهمیه ای )به 

نسبت زن و مرد( استفاده شد. 
اساس  بر  کشاورزان  از  تنی   240 نمونه  یك  ترتیب  بدین 
که 160  گزینش شد،  برای تحقیق  و مورگان  جدول کرجسی 
تن از آنان مرد و 80  تن زن بودند. گرد آوری اطالعات در این 

شد.  انجام   ساخت  محقق  پرسشنامه  از  استفاده  با  پژوهش 
پس از انجام بررسی ها و تهیه پرسشنامه و پس از تایید روایی 
شکلی پرسشنامه توسط 4 تن از متخصصان ترویج و آموزش 
شهرستان  در  پایایی  تعیین  برای  راهنما  بررسی  کشاورزی، 
باوی استان خوزستان انجام گرفت. با توجه به هم سانی کالس 
های آموزشی ترویجی در دو منطقه باوی و الشتر، شهر باوی 
به عنوان منطقه مطالعه پیشاهنگ گزینش شد. پرسش های 
تحقیق در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت شامل»خیلی کم«، 

»کم«، »تاحدودی«، »زیاد« و »خیلی زیاد« مطرح شدند. 
برای بررسی پایای ابزار سنجش در این تحقیق از ضریب 

پایایی تتا، استفاده شد.

یافته ها
بـرای دسـتیابی بـه یافتـه هـای تحقیقاتـی از آزمـون هـای 
مختلـف آمـاری اسـتفاده گردیـد. بـرای مثـال بـرای توصیـف 
)میانگیـن،  توصیفـی  مختلـف  هـای  آمـاره  از  آمـاری  نمونـه 
انحراف معیار، کمینه و بیشـینه( اسـتفاده شـد. جهت بررسـی 
اسـتفاده  اسـپیرمن  همبسـتگی  از  متغیرهـا  بیـن  ی  رابطـه 
گردیـد و در نهایـت بـرای بررسـی عوامـل موثـر و رابطـه ی علت 
افـزار  نـرم  کمـک  بـا  سـاختاری  معـادالت  مـدل  از  معلولـی  و 

شـد. اسـتفاده   AMOS
کل  سن  میانگین  که  است  آن  گویای  تحقیق  های  یافته 
بوده  سال  معیار13/44  انحراف  با   سال   37/63 پاسخگویان 
آنان 86 سال  آنان 16 سال و مسن ترین  است و جوان ترین 
های  کالس  در  کننده  شرکت  زنان  سن  میانگین  داشت. 
آموزشی- ترویجی 30/29 سال و میانگین سن مردان 41/17 

سال می باشد. 
هم چنین، 110 تن )45/8 درصد( از پاسخگویان به حرفه 
بر  عالوه  درصد(   49/2( تن   118 بودند،  مشغول  کشاورزی 
شغل کشاورزی پیشه ی غیر از کشاورزی هم داشتند. توزیع 
فراوانی کشاورزان بر پایه پیشینه ی کار کشاورزی نشان داد، 
متغیر پیشینه کشاورزی دارای میانگین 19/12سال و انحراف 
کشاورزی  ی  پیشینه  ترین  کم  باشد.  می  سال   16/15 معیار 
کشاورزی  کار  پیشینه  ی  کلی  به  که  دارد  تعلق  افرادی  به 
های  کالس  در  کننده  شرکت  زنان  افراد  این  نداشته اند، 
آموزشی- ترویجی می باشند و بیشینه ی کشاورزی 75 سال 
می باشد که به مردان شرکت کننده در کالس های آموزشی- 

شکل 
ظاهری

مشارکت 
پیوسته

رضامندی

اعتماد رسیدگی به 
شکایت ها

احساساتتعهد

نگاره 1-عامل های موثر بر مشارکت پیوسته
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پایه  بر  کشاورزان  فراوانی  توزیع  شود.  می  مربوط  ترویجی 
داد،  نشان  ترویجی  آموزشی-  های  کالس  در  شرکت  بارهای 
کمینه ی شمار شرکت در کالس های ترویجی 1 بار و بیشینه ی 
آن 60 بار بوده است. میانگین بارهای شرکت در کالس های 
آموزشی- ترویجی نیز حدود 3 و انحراف معیار آن 5 بار بود. 
هم چنین توزیع فراوانی پاسخگویان بر پایه تحصیالت نشان 
داد، در بین پاسخگویان زن، 3 تن )3/8 درصد( ابتدایی، 9 تن 

راهنمایی، 24 تن )30 درصد( دیپلم، 42 تن  )11/2 درصد( 
)52/5 درصد( باالتر از دیپلم و 2 تن )2/5 درصد( به این سوال 
بین پاسخگویان مرد هم، 19 تن )11/9  اند. در  نداده  پاسخ 
درصد( بیسواد، 20 تن )12/6 درصد( ابتدایی، 17 تن )10/7 
درصد( راهنمایی، 49 تن )30/8 درصد( دیپلم و 54 تن )34 

درصد( باالتر از دیپلم می باشند.

متغیر

سن

پیشینه ی کشاورزی

بارهای شرکت در کالس های آموزشی- 
ترویجی

جنس

زن
مرد

جمع
زن
مرد

جمع
زن
مرد

جمع

کمینه

19
16
16
0
1
0
1
1
1

پیشینه

55
86
86
40
75
75
10
60
60

میانگین

30/29
41/17
37/63
9/34

24/04
19/12
1/83
3/47
2/92

انحراف معیار

7/74
14/20
13/44
9/30

16/69
16/15
1/77
6/04
5/07

فراوانی 

78
158
237
74

148
223
80

159
240

توزیـع فراوانـی پاسـخگویان بـر پایـه سـن، پیشـینه ی کار کشـاورزی و بارهـای شـرکت در کالس هـای  جـدول 1- 
ترویجـی   آموزشـی- 

از  تحقیـق،  متغیرهـای  بیـن  رابطـه  بررسـی  منظـور  بـه 
آزمـون همبسـتگی اسـپیرمن اسـتفاده شـد. یافتـه هـا گویای 
آننـد کـه، متغیر مشـارکت پیوسـته رابطه مثبـت و معنی داری 
بـا احساسـات )r=0/56 (، شـکل  ظاهـری )r=0/34 (، اعتمـاد 
 )r=0/38( رسـیدگی به شـکایت ها ،)r=0/56( تعهد ،) r=0/56(

و رضامنـدی )r=0/61 ( دارد. آزمـون همبسـتگی هـم چنیـن 
نشـان داد، رضامنـدی دارای رابطـه مثبـت و معنـی داری بـا 
 ،) r= 0/56( شـکل  ظاهری ،) r=0/63( احساسـات درک شـده
اعتمـاد )r=0/63 (، تعهـد )r=0/57( و رسـیدگی بـه شـکایت ها 

)r=0/49( مـی باشـد. 

متغیر

X1 ،احساسات
X2 ،شکل  ظاهری

X3 ،اعتماد
X4 ،تعهد

X5 ،رسیدگی به شکایت ها
 X6 ،رضامندی

X7 ،مشارکت پیوسته

**در سطح 1 درصد معنی دار است.

X1

1
0/47**
0/57**
0/55**
0/42**
0/71**
0/62**

X3

1
0/67**
0/56**
0/68**
 0/61**

X4

1
0/49**
0/62**
0/59**

X5

1
0/53**
0/44**

X6

1
0/71**

X7

1

 X2

1
0/55**
0/47**
0/43**
0/62**
0/41**

جدول 2- ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق 

بـرای بررسـی رابطـه علی بیـن متغیرهای چارچـوب نظری 
تحقیـق از مـدل معادلـه هـای سـاختاری بـا اسـتفاده از نـرم 
افـزار  AMOS20  اسـتفاده شـد. آزمـون تحلیـل مسـیر شـامل 
برآورد تناسـب مدل و مسـیر عامل مشـترک  می باشـد. انجام 

تحلیـل مسـیر نیازمنـد شـرایطی به شـرح زیـر بود:
کای اسکور در مدل نباید معنی دار باشد. هم چنین تقریب 
ریشه میانگین مربع خطا  باید بین 0 تا 0/08 باشد و شاخص 
تناسب تطبیقی  باید باالتر از 0/95 باشد )هو و بنتلر، 1999(. 
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چارچوب  در  متغیرها  بین  ی  رابطه  آغاز  در  منظور  بدین 
نظری تحقیق بررسی  شد و پس از آن با توجه به مراتب باال، 
اعداد  این  که  بود   RMSEA  =0/07 و   df  =  654  ،X2=1563

نشان داد، مدل دارای برازش مناسبی می باشد.
عامل های موثر بر مشارکت پیوسته افراد شرکت کننده در 
کالس های آموزشی ترویجی شامل شش مورد، احساسات، 
و  تعهد  ها،  شکایت  به  رسیدگی  رضامندی،  ظاهری،  شکل 

)نگاره 2(. همان طور که در جدول 3 دیده  باشد  اعتماد می 
با اثرگذاری های مستقیم و غیر مستقیم  می شود، در رابطه 
مشارکت  متغیر  بر  تحقیق  نظری  چارچوب  متغیرهای 
پیوسته، نتایج تجزیه معادله های ساختاری نشان داد، بخش 
عمده ای از تغییرات متغیر مشارکت پیوسته توسط رضامندی 

)P>0.0001  ,β=0.86( تبیین می شود. 

متغیر

رضامندی
رسیدگی به شکایت ها

اعتماد
تعهد

مشارکت پیوسته

رضامندی
رسیدگی به شکایت ها

اعتماد
تعهد

مشارکت پیوسته

رضامندی
رسیدگی به شکایت ها

اعتماد
تعهد

مشارکت پیوسته

شکل ظاهری

0/33
-
-
-

-0/23

-
0/19
0/25
0/23
0/32

0/33
0/19
0/25
0/23
0/09

احساسات

0/66
-
-
-
-

-
0/39
0/52
0/47
0/65

0/66
0/39
0/52
0/47
0/63

رضامندی

-
0/59
0/78
0/25
0/86

-
-
-

0/45
0/12

-
0/59
0/78
0/71
0/98

اعتماد

-
-
-

0/46
-

-
-
-
-

0/08

-
-
-

0/46
0/08

تعهد

-
-
-
-

0/18

-
-
-
-
-

-
-
-
-

0/18

رسیدگی به شکایت ها 

-
-
-

0/16
-

-
-
-
-

0/03

-
-
-

0/16
0/03

جدول 3- تاثیر متغیرهای تحقیق بر مشارکت پیوسته ی کشاورزان الشتر در کالس های آموزش ترویج

تاثیر غیر مستقیم استاندار

تاثیر مستقیم استاندارد

تاثیر کل استاندارد

عامل های موثر بر مشارکت ...

هـم چنین متغیر تعهد، تاثیر مسـتقیم مثبـت و معنی داری 
متغیـر  دارد.   )P>0.0001   ,β=  0.18( پیوسـته  مشـارکت  بـر 
شـکل ظاهری نیز تاثیر مسـتقیم منفی و معنی داری بر متغیر 
از سـویی  =P>0.0001  ,β( دارد.  پیوسـته )0.23-  مشـارکت 
 0.32( ظاهـری  شـکل    ،)β=  0.65( احساسـات  متغیرهـای 
 )β= 0.03( رسـیدگی بـه شـکایت ،)β= 0.12( رضامنـدی ،)β=
و اعتمـاد )β= 0.08( نیـز دارای تاثیـر غیـر مسـتقیم مثبـت و 
معنی داری بر مشـارکت مسـتمر می باشـند. در نتیجه، شـش 
متغیـر احساسـات، شـکل  ظاهـری، رضامنـدی، رسـیدگی به 
شـکایت هـا، اعتمـاد و تعهـد در مجمـوع می تواننـد 74 درصد 

از تغییـرات متغیـر مشـارکت مسـتمر را تبییـن کنند. 
شـکل  ظاهـری دارای تاثیـر مسـتقیم مثبـت و معنی داری 
روی رضامنـدی )P>0.0001  ,β= -0.33(  مـی باشـد، متغیـر 

احساسـات نیـز تاثیـر قوی مسـتقیم مثبت و معنـی داری روی 
رضامنـدی )P>0.0001  ,β= -0.66(  دارد، ایـن دو متغیـر در 
مجمـوع مـی توانند 75 درصـد از تغییرات متغیـر رضامندی را 
پیـش بینـی کننـد. در رابطـه با اثرگـذاری های مسـتقیم و غیر 
مسـتقیم دیگـر متغیرهـای چارچـوب نظـری بر متغیـر اعتماد 
مـی تـوان گفـت، بخـش عمـده ای از تغییـرات متغیـر اعتمـاد 
توسـط رضامنـدی)P>0.0001  ,β= -0.78(  تبییـن می شـود. 
)β= 0.25( و شـکل ظاهـری )β= 0.52( دو متغیـر احساسـات

نیـز دارای تاثیـر غیـر مسـتقیمی بـر اعتماد می باشـند. 
و  ظاهـری  شـکل  احساسـات،  متغیـر  سـه  عبارتـی،  بـه 
رضامنـدی در مجمـوع می توانند 61 درصـد از تغییرات متغیر 
اعتمـاد را پیـش بینـی کننـد. افـزون بر ایـن، در رابطه بـا تاثیر 
دیگـر متغیرهـای چارچـوب نظری بـر متغیر تعهد همـان گونه 
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  ,β=0.46( کـه در نـگاره 2 دیـده مـی شـود، متغیرهـای اعتمـاد
P>0.0001(، رضامنـدی )P>0.0001  ,β=-0.25( و رسـیدگی 
بـه شـکایت هـا )P>0.0001  ,β= -0.16( دارای تاثیر مسـتقیم 
مثبـت و معنـی داری بر تعهد می باشـند. از سـویی متغیرهای 
احساسـات )β= 0.47(، شـکل  ظاهری)β= 0.23( و رضامندی 
)β= 0.45( تاثیـر غیرمسـتقیمی بـر متغیـر تعهـد دارنـد، ایـن 
پنـج متغیر )احساسـات، شـکل  ظاهـری، اعتمـاد، رضامندی 
و رسـیدگی به شـکایت هـا( در مجموع می تواننـد 60 درصد از 

تغییـرات متغیـر تعهـد را تبییـن کنند.
غیـر  و  مسـتقیم  هـای  اثراگـذاری  بـا  رابطـه  در  همچنیـن 
مسـتقیم دیگـر متغیرهـای چارچوب نظـری تحقیق بـر متغیر 
رسـیدگی بـه شـکایت هـا مـی تـوان گفـت، متغیـر رضامنـدی 
رسـیدگی  بـر  داری  معنـی  و  مثبـت  مسـتقیمی  تاثیـر 
طرفـی  از  P>0.0001(دارد،    ,β=  -0.59( هـا  شـکایت  بـه 
 0.19( ظاهـری  شـکل   و   )β=  0.39( احساسـات  متغیرهـای 
=β( دارای تاثیـر غیـر مسـتقیمی بـر رسـیدگی بـه شـکایت هـا 
مـی باشـند، به عبارتی سـه متغیر احساسـات، شـکل  ظاهری 
از تغییـرات  تواننـد 35 درصـد  و رضامنـدی در مجمـوع مـی 

متغیـر رسـیدگی بـه شـکایت هـا را تبییـن کننـد. 

بحث و نتیجه گیری
بـه  کمـک  اسـت.  گوناگونـی  هـای  هـدف  دارای  ترویـج 
انگیـزه در کشـاورزان،  ایجـاد  گیـری،  کشـاورزان در تصمیـم 
تغییـر رفتـار کشـاورزان، تغییـر نگـرش کشـاورزان و آمـوزش 
کشـاورزان از جملـه هـدف هـای ترویـج مـی باشـند. در بیـن 
ایـن هـدف ها، تغییـر رفتار کشـاورزان مهم ترین هدفی اسـت 
امـکان پذیـر اسـت و کالس هـای  بـا آمـوزش کشـاورزان  کـه 
آموزشـی ترویجـی جایگاه مهمـی در تحقق این هـدف  دارند، 
چـرا کـه سـبب ارتقـای سـطح آگاهـی و دانـش جامعـه هـای 
روسـتایی، ایجـاد مهـارت و دادن اطالعـات بـه آنـان در زمینـه 

هـای مختلف، رفـع نیازهـای آموزشـی جامعه های روسـتایی 
و در نتیجـه توانمندسـازی آنـان مـی شـوند. 

امـا هنگامـی ایـن کالس هـا کارا، موثـر و موفـق هسـتند که 
کشـاورزان بـا شـور و اشـتیاق در آن هـا شـرکت کنند و شـرکت 
ایـن  بـه مشـارکت پیوسـته در کالس هـا باشـد.  آنـان منـوط 
تحقیـق با هدف بررسـی عامل های موثر بر مشـارکت پیوسـته 
کشـاورزان شهرسـتان الشـتر در کالس های آموزشی ترویجی 

انجـام شـد. نتایـج تحقیق نشـان دادنـد که؛
1- توانمندترین متغیر برای پیش بینی مشـارکت پیوسـته، 
رضامنـدی می باشـد، کـه این نتیجه با بررسـی های یـزدان پناه 
و همـکاران، 2013؛ بگـرام و خان، 2012؛ لیائـو، 2008؛ لیائو 
و همـکاران، 2007؛ جانسـون و همـکاران، 2001؛ گاربارینـو 
افزایـش  بـرای  بنابرایـن  دارد.  1999سـازگاری  جانسـون؛  و 
مشـارکت پیوسـته افـراد در کالس هـای آموزشـی ترویجـی از 
طریـق متغیـر رضامنـدی، پیشـنهاد مـی شـود، کالس هـای 
آموزشـی ترویجـی بـه گونـه ای باشـند کـه در عمل به آسـانی و 
بـه صـورت کامـل قابلیـت اجـرا داشـته باشـند، به آسـانی قابل 
درک باشـند، بـر اسـاس تجربـه هـای افـراد شـرکت کننـده در 
ابـزار  دوره هـا باشـند، بـه کارایـی بهتـر افـراد کمـک کننـد و 
سـودمندی برای بهتر انجام دادن کارهایشـان باشـند، در این 
صـورت مـی تواننـد سـبب افزایـش رضامنـدی افـراد شـرکت 
نهایـت  کننـده در کالس هـای آموزشـی ترویجـی شـده و در 

مشـارکت پیوسـته شـان را در پـی خواهـد داشـت.
بـر  2- متغیـر تعهـد تاثیـر مسـتقیم مثبـت و معنـی داری 
و   )2001( همـکاران  و  جانسـون  دارد،  پیوسـته  مشـارکت 
گاربارینـو و جانسـون )1999(، نیـز در پژوهـش خـود بـه نتایج 
جهـاد  زمینـه،  ایـن  در  بنابرایـن  یافتنـد.  دسـت  هماننـدی 
و  خصوصـی  بخـش  کشـاورزی،  خدمـات  مراکـز  و  کشـاورزی 
شـرکت هـای خدمـات مشـاوره ای کـه عهـده دار آمـوزش  می 
باشـند، بایـد سـعی کننـد در نـزد کشـاورزان نسـبت بـه خـود 
تعهـد ایجـاد کننـد و آن را افزایـش دهنـد. بـا افزایـش تعهـد 
کشـاورزان نسـبت بـه دوره هـای آموزشـی، آنـان خـود را ملزم 
بـه شـرکت در کالس هـای آموزشـی ترویجـی و ادامـه شـرکت 
در ایـن کالس هـا مـی کننـد. لـذا، بـه منظـور افزایـش تعهـد 
کشـاورزان به کالس های آموزشـی ترویجی، برگزاری نشسـت 
زمینـه  در  بـرداران  بهـره  هـای  دیـدگاه  شـنیدن  و  توجیهـی 
کالس هـای آموزشـی ترویجـی مـی توانـد موثـر واقـع شـود.

شکل 
ظاهری

مشارکت پیوسته
)R2 = %74(

رضامندی
)R2 = %75(

اعتماد
)R2 = %61(

رسیدگی به 
شکایت ها

تعهد
)R2 = %60(احساسات

نگاره2-عامل های موثر بر مشارکت پیوسته

-0/23

0/33 0/86 0/78
0/59

0/18 0/46 0/16

0/25
0/66
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مشارکت  بر  غیرمستقیم  صورت  به  متغیرها  برخی   -3
ترویجی  آموزشی-  های  کالس  در  شرکت  برای  افراد  پیوسته 
مستقیم  تاثیر  دارای  ظاهری  شکل   متغیر  گذارند.  می  تاثیر 
این  طریق  از  و  باشد  می  رضامندی  بر  داری  معنی  و  مثبت 
متغیر بر مشارکت پیوسته اثر می گذارد، این نتیجه با یافته های 
کشاورزان  دارد.  همخوانی   ،)2001( همکاران  و  جانسون 
تحت تاثیر نهادهای اجتماعی، کشاورزان حرفه ای، دوستان، 

همکاران و گفته های آنان قرار می گیرند. 
بنابراین می توان نتیجه گرفت، دیدگاه های مساعد دیگران 
)خانواده، دوستان و کشاورزان حرفه ای، شورا و دهیاری( در 
افراد  شرکت  تواند  می  ترویجی  آموزشی  های  کالس  مورد 
این  در  دهد.  افزایش   را  ترویجی  آموزشی  های  کالس  در 
زمینه، نهادهای اجتماعی مانند شورا و دهیاری می توانند 
سبب انتشار سریع اطالعات در رابطه با کالس های آموزشی 
ترویجی در بین کشاورزان  شوند و گسترش دیدگاه ها را بین 
افراد آسانگری کند، چرا که نهادهای اجتماعی نوعی واسطه 

برای انجام عملی خاص می باشند.
توسط  اعتماد  متغیر  تغییرات  از  ای  عمده  بخش   -4
تعهد  متغیر  طریق  از  متغیر  این  شود،  می  تبیین  رضامندی 
جانسون  و  گاربارینو  گذارد.  می  تاثیر  پیوسته  مشارکت  بر 
)1999(، نیز در پژوهش خود به نتایج همسانی دست یافتند. 
مرکزهای  و  کشاورزی  جهاد  شود،  می  پیشنهاد  بنابراین 
خدمات  های  شرکت  و  خصوصی  بخش  کشاورزی،  خدمات 
با  کنند  سعی  باشند،  می  آموزش   دار  عهده  که  ای  مشاوره 
بین  در  و  روستا  محیط  در  همکاری  و  دوستی  رابطه  ایجاد 
کشاورزان اعتمادشان را به خود جلب کنند، روستاییان خالق 
و بااستعداد شناسایی و جهت شرکت در کالس های آموزشی 

ترویجی تشویق و پشتیبانی شوند. 
بـا شناسـایی افـرادی کـه مـورد اعتمـاد کشـاورزان هسـتند 
از آنـان بـه عنـوان عامـل هـای ارتباطـی بهـره گرفته شـود. در 

واقـع بـا شناسـایی و بـه روز کردن اطالعـات این دسـته از بهره 
بـرداران، مـی تـوان زمینـه را بـرای گسـترش اطالعـات دیگـر 
بهـره بـرداران فراهم کرد. البته مشـارکت کشـاورزان در تعیین 
نیازهـا، کالس هـای آموزشـی ترویجی، پروژه های کشـاورزی 

و روسـتایی در ایـن زمینـه مـی تواند موثر باشـد.
تاثیـر  دارای  هـا  شـکایت  بـه  رسـیدگی  متغیـر   -5
غیرمسـتقیمی بـر مشـارکت پیوسـته مـی باشـد که ایـن نتیجه 
بـا دسـت آورد های یـزدان پناه و همـکاران، 2013؛ جانسـون 
و همـکاران، 2001، سـازگاری دارد. لـذا رسـیدگی به هنگام و 
هـر چـه زودتر جهـاد کشـاورزی، مراکز خدمـات و سـازمان های 
مربـوط بـه شـکایت هـای افـراد شـرکت کننـده در کالس هـای 
آموزشـی ترویجـی، برخـورد همـراه بـا احتـرام کارکنـان ایـن 
نهادهـا با کشـاورزان می تواند سـبب افزایش رضامنـدی افراد 
در  شـود،  ترویجـی  آموزشـی  هـای  کالس  در  کننـده  شـرکت 

نتیجـه مشـارکت پیوسـته شـان را در پـی داشـته باشـد. 
مشـارکت  بـر  مسـتقیمی  تاثیـر  احساسـات  متغیـر   -6
تاثیـر  رضامنـدی  طریـق  از  متغیـر  ایـن  امـا  نـدارد،  پیوسـته 
غیـر مسـتقیمی بـر مشـارکت پیوسـته دارد کـه ایـن نتیجـه بـا 
پژوهـش آتهییامـان )1997(، سـازگاری دارد. بنابراین در این 
زمینـه تشـویق جهـاد کشـاورزی، مراکـز خدمـات کشـاورزی، 
سـازمان هـای ذی ربـط و آموزشـگران مـی توانـد سـبب جلب 
مشـارکت کشـاورزان، شـرکت بیشـتر در کالس های آموزشی- 
ترویجـی، چیرگـی بر تـرس و دلواپسـی افراد شـرکت کننده در 
کالس هـای آموزشـی ترویجی شـود و مشـارکت پیوسـته آنان 

را در پـی داشـته باشـد. 
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Abstract
Extension education will meet effective outcomes when farmers to actively participate in extension 

education classes. Regarding, this study was designed to investigate Aleshtar farmers loyalty regarding 
extension classes and the factors which influencing their Continuous participation. To achieve these 
goals, survey method is applied as a research method. The statistical populations were 650 people of 
Aleshtar district farmers who participated in these classes in 1390-1391 year. The sample (250 farm-
ers) determine by krejcie and Morgan table and chosen through simple random quota sampling. Data 
were collected using a researcher made questionnaire. Validity of the questionnaire was reviewed and 
approved by a group of experts. To determine the reliability of the various sections of the questionnaire, 
the ordinal Cronbach alpha coefficient was used (α= %78- %89). The results revealed that, satisfaction 
variable has the highest direct impact on individuals’ loyalty and emotion have the highest indirect in-
fluence on individuals loyalty, also the sum of the direct and indirect impact of satisfaction have highest 
impact on farmers loyalty towards extension classes. Finally, paper presents recommendations to im-
prove training – extension classes and farmers loyalty.

Index Terms:  Agricultural extension, extension training, farmers loyalty, farmer participation
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