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عاملهای موثر بر گرایش گندم کاران استان ایالم به مشارکت در تامین هزینههای
خدمات آموزش ترویج کشاورزی
رویا اشراقی سامانی
استادیار اقتصاد کشاورزی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم ،ایالم ،ایران

چکیده

یکی از رهیافتهای ترویجی ،مشارکت کشاورزان در تامین هزینههای مورد نیاز برای آموزشهای ترویجی آنان است

که پذیرش آن بهوسیله کشاورزان شرطها و بایستههای ویژهای دارد .این پژوهش با هدف بررسی عاملهای موثر بر گرایش

گندمکاران استان ایالم برای مشارکت در تامین هزینههای خدمات آموزش ترویج کشاورزی انجام شد تا مشخص شود آیا

میتوان به سوی ترویج خصوصی رفت یا نه .جامعهی آماری پژوهش را گندمکاران استان ایالم تشکیل دادند ( )N=57262که

با استفاده از جدول مورگان و روش تصادفی طبقهای ،با انتساب متناسب 381 ،تن از آنان به عنوان نمونه انتخاب و بررسی
شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای محقق ساخته بود که روایی شکلی و محتوایی آن با نظرسنجی از متخصصان
ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم تایید شد .روایی سازه نیز با استفاده از روایی همگرا بر پایه دومعیار
( AVE =0/79و  )CR =0/85تایید شد .پایایی ابزار اندازهگیری با استفاده از آزمون آلفای ترتیبی( )α=0/84نیز تایید شد .برای

دستیابی به هدف بررسی از مدل رگرسیون الجیت و نرمافزار  Eviews8استفاده شد .بنابر نتیجهی تحقیق ،تنها  28/08درصد

از پاسخگویان گرایش به مشارکت در تامین هزینه خدمات آموزش ترویج کشاورزی داشتند .برآورد رگرسیون نیز نشانداد که

عاملهای سطح تحصیالت کشاورزان ،دارا بودن درآمد غیر کشاورزی ،سطح زیرکشت گندم ،پیشینهی کشت گندم ،رضایت

از خدمات ترویجی و گرایش به استفاده از خدمات ترویجی بر احتمال گرایش گندمکاران استان ایالم به مشارکت در تامین
هزینههای خدمات ترویجی دریافتی تاثیرگذار هستند .بهجز عامل دارا بودن درآمد غیر کشاورزی دیگر عاملها بر احتمال
گرایش گندمکاران به مشارکت در تامین هزینهها اثر مثبت داشتند.

نمایه واژگان :گرایش به مشارکت ،تامین هزینه ترویج ،گندمکار ،ترویج خصوصی ،رضایت از خدمات ترویجی.

نویسندهی مسئول :رویا اشراقی سامانی

رایانامهr_eshraghi_s@yahoo.com : :

دریافت 95/4/13 :پذیرش95/8/17 :

 102فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره  ،38پاییز 1395

مقدمه

تحقیق نشان داد که متغیرهای سن ،درآمد ،مالکیت ،شمار

اگرچه بخش كشاورزی در بسیاری از كشورهای در حال

افراد خانوار ،استفاده از فناوریهای نوین ،شغل اصلی

اقتصادی این كشورها ارتباط نزدیكی با توسعهی بخش

بر احتمال پرداخت غلهکاران برای دریافت خدمات ترویجی

توسعه ،بخش غالب اقتصاد ملی است و رشد و توسعهی
كشاورزی دارد اما ،توسعهی کشاورزی در كشور با چالشهای
بسیاری روبهروست .از آنجا که یكی از مهمترین عاملهای

دستیابی به توسعهی كشاورزی استفاده از اطالعات ،دانش

فنی و توسعهی منابع انسانی میباشد؛ دولتها خود را موظف
به تامین شرطهایی میدانند كه كشاورزان بتوانند به اطالعات

فنی مورد نیاز فعالیتهای خود به سادگی ،آسانی و سرعت
دستیابند و این وظیفهی دولت با ترویج كشاورزی تحقق
مییابد(تبرایی و حسننژاد .)1388 ،در بسیاری از كشورهای
در حال توسعه از جمله ایران ،فعالیتهای ترویج کشاورزی

جزو وظیفهی دولت بهشمار میآید و انتظار میرود كه ترویج
از راه نهادهای دولتی ارایهشود (رضوانفر و عربی.)1385 ،

ترویج در دهههای آتی برای ارایهی فعالیتهای خدماتی و

مشاورهای خود با تنگناها و چالشهای بسیاری روبهرو است
که تنگناهای اقتصادی -مالی یکی از مهمترین این چالشها

است .نگرانیهای مالی موجود در بیشتر سازمانهای ترویج،

بهویژه در کشورهای در حال توسعه ،زمینهی ضعف ،شکست

و ناکامی این سازمانها را فراهم آورده (الکس و همکاران،
 )2002و کمتوجهی به آن ،ترویج کشاورزی را به بنبست و

رکود خواهد رساند.

کشاورز ،نیاز به خدمات ترویجی و رضایت از خدمات ترویجی

تأثیر داشتهاند ،که متغیرهای سن و شمار افراد خانوار تاثیر

منفی و دیگر متغیرها تاثیر مثبت بر متغیر وابسته داشتهاند.

تبرایـی و همـکاران ( ،)1390عاملهـای موثـر بـر احتمـال

پرداخـت چغنـدرکاران بـرای دریافـت خدمـات ترویجـی

را بررسـی کردهانـد و نتیجـه گرفتنـد کـه متغیرهـای سـن،
تجربـه درکشـت چغنـدر قند و شـمار افـراد خانوار بـر احتمال
پرداخـت چغنـدرکاران بـرای دریافـت خدمـات ترویجـی تاثیر

منفـی معنـیدار داشـتهاند .متغیرهـای تحصیلات ،سـطح
زیرکشـت ،عملکـرد ،مالکیـت ،درآمـد خالص از چغنـدر قند،

نیـاز به خدمـات ترویجـی و رضایتمندی از خدمـات ترویجی

بـر احتمـال پرداخـت بـرای دریافـت خدمـات ترویجـی تاثیـر

مثبـت و معنـیداری دارنـد.

حجازی و سلطانی ( ،)1385نیز گرایش كشاورزان

شهرستان ورامین به مشاركت در تامین مالی ترویج كشاورزی
را بررسی کردند .نتایج تحقیق نشان داد كه كشاورزان در
صورت وجود یك نظام قراردادی روشن ،كه سودآوری خدمات
را برای آنان تضمین كند ،موافق با مشاركت در تامین مالی
ترویج كشاورزی هستند .عاملهای مؤثر بر تمایل كشاورزان
به مشاركت در تامین مالی ترویج عبارتاند از سن كشاورزان،

در زمینـهی مشـارکت کشـاورزان در تامیـن هزینههـای

سطح تحصیالت ایشان ،تجربه در كشت پنبه ،گستره زمین

خدمـات توسـط کشـاورزان در برخـی از نقـاط جهـان ماننـد

یودینا و همکاران ( ،)2016در بررسی خود با استفاده از

خدمـات ترویـج ،روشهـای مختلـف پرداخـت بـرای ایـن
انگلسـتان ،هلند ،سـوئد ،آلمان ،شـیلی و پرتقال ایجاد شـده

اسـت .این رونـد میتواند بار اقتصادی دولـت را کاهش داده و

سـبب افزایش کارایی و اثربخشـی این خدمات شـود (شـکارا،

 .)2004اجـرای موفقیتآمیـز ایـن طرح نیاز به درک درسـتی

از عاملهـای تعییـن کننـده گرایـش بـه پرداخـت کشـاورزان
بـرای خدمـات ترویجـی دارد .مطالعـات داخلـی و خارجـی
انجـام شـده در زمینـهی گرایـش کشـاورزان به پرداخـت برای

دریافـت خدمـات ترویجـی و عاملهـای موثر بـر آن ،میتواند

در دسـتیابی بـه ایـن هـدف موثـر واقـع شـود.

نوذری ( ،)1393عاملها موثر بر احتمال پرداخت

غلهکاران برای دریافت خدمات ترویجی را بررسی کرد.

زیركشت و نیاز كشاورزان به اطالعات.

روش ارزشگذاری مشروط ،گرایش کشاورزان به پرداخت

هزینه برای خدمات ترویج کشاورزی در بنگالدش را مطالعه
کردند .بر اساس نتیجهی بهدست آمده ،کیفیت خدمات
مهمترین عامل موثر بر گرایش کشاورزان به پرداخت است.

اوزور و همـکاران ( ،)2013عاملهـای موثـر بـر گرایـش

کشـاورزان بـه پرداخت هزینـهی خدمات ترویج کشـاورزی در
نیجریـه را بررسـی کردند .نتیج ه نشـان داد بیشـتر کشـاورزان

(95درصـد) ،در صورتـی گرایش به پرداخـت دارند که خدمات

ترویجـی ارایه شـده برابر با نیازشـان باشـد .برآورد رگرسـیون
نیـز نشـان داد کـه شـغل اصلـی ،شـغل جانبـی ،بازاریابـی،
تجربـهی اسـتفاده از خدمـات ترویجـی و نـوع خدمـات بـر
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گرایـش کشـاورزان بـه پرداخـت موثرنـد.

كشاورزان آن به تولید گندم ،جو و دانههای روغنی مشغول

اولیمونگـو و سـانیال ( ،)2011در پژوهشـی بـه ایـن نتیجـه

هستند .برابر آمار سازمان جهاد كشاورزی استان ایالم در

و درآمـد کشـاورز بـر گرایـش کشـاورزان اوگانـدا بـه پرداخـت

زراعی استان به کشت گندم اختصاص یافته است .زراعت گندم

دسـت یافـت کـه دسترسـی به بـازار فـروش ،گسـتره کشـتزار

هزینـهی خدمـات ترویجـی تاثیـر مثبـت دارنـد.

سال  ،1393حدود  60/21درصد از سطح زیر كشت گیاهان
بهعنوانمحصول راهبردی ،كشت غالب استان سهم و نقش

ماورا و همکاران ( ،)2010عاملهای موثر بر گرایش به

مهمی در درآمد خانوارهای روستایی دارد .بیشترکشاورزان

دامداران در کشور اوگاندا را بررسی کردند .بنابر نتیجههای

ترویج و آموزش کشاورزی استان است .با توجه به اهمیت

تامین هزینه خدمات ترویجی دریافتی توسط کشاورزان و
بهدستآمده  35درصد از کشاورزان و  40درصد از دامداران

گرایش به پرداخت هزینه برای دریافت این نوع خدمات
داشتند .همچنین متغیرهای جنس ،سن ،سطح تحصیالت

و منطقه اقامت به طور معنیداری بر گرایش به پرداخت اثر
داشتهاست .فارینده و آته ( ،)2009در بررسی خود نتیجه

گرفتند که  60درصد از کشاورزان نیجریهای گرایش دارند برای

دریافت خدمات ترویجی مبلغی را پرداخت کنند.

استان گندمکار بوده و انتظار آنان نیز دریافت خدمات از اداره
روزافزون خدمات ترویج کشاورزی در توسعهی پایدار ،این
بررسی عاملهای موثر بر گرایش گندمکاران استان ایالم
برای مشارکت در تامین هزینههای خدمات آموزش ترویج

کشاورزی را مدنظر قراردادهاست.
روششناسی

این تحقیق کاربردی از نوع پژوهشهای علی -ارتباطی

اوالدلـی ( ،)2008عاملهـای موثـر بـر گرایش کشـاورزان

است که به صورت مقطعی در سال  1395انجامشده است.

نیجریـه را بررسـی کـرد .نتیجههـای تحقیـق نشـان داد کـه

دادند .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  381تن

بـه مشـارکت در تامیـن هزینـه خدمـات ترویجـی دریافتـی در
متغیرهـای سـن ،سـطح تحصیلات ،انـدازه زمیـن ،درآمـد و
مالکیـت زمیـن تاثیـر مثبـت معنـیدار و متغیرهـای جنـس،

تجربـه کشـاورزی ،سـهم محصـوالت فروختهشـده از تولیـد
کل ،تاثیـر منفی معنـیداری بر گرایش کشـاورزان به پرداخت
هزینـه خدمـات ترویجـی داشـتهاند.

جامعهی آماری آن را  57262گندمکار استان ایالم تشکیل
تعیین شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای
با اختصاص متناسب انتخاب شدند .روش مورد استفاده
در این پژوهش ارزشگذاری مشروط میباشد(اوزور و

همکاران2013 ،؛ یونیدا .)2016 ،این یك روش ارزشگذاری
غیربازاری و خمشپذیر است كه بهطور گسترده در مورد

آجایی ( ،)2006گرایش کشاورزان به پرداخت هزینهی

كاالها و خدمات كاربرد دارد .از پیشنیازهای هر بررسی

نتیجه نشان داد که بیشترین کشاورزان در صورتی گرایش به

دادههاست .بهمنظور گردآوری دادهها ،پس از بررسی جامع

استفاده از خدمات ترویج کشاورزی را در نیجریه ارزیابی کرد.

پرداخت هزینه برای دریافت خدمات ترویجی دارند که این

خدمات متناسب با نیاز آنان بوده و موجب افزایش درآمد از
کشتزارشان شود .یاپا و آریاواردانا ( ،)2005به بررسی گرایش
چایکاران سریالنکایی به پرداخت هزینه خدمات ترویجی
دریافتی و عاملهای تاثیرگذار بر آن پرداخته و نتیجه گرفتند
که فقط  42درصد از چایکاران حاضر به استفاده از این

خدمات هستند و از این شمار نیز فقط  24درصد آمادهاند
برای دریافت خدمات مبلغی را پرداخت کنند .همچنین،

درآمد کشاورزان بر گرایش به پرداخت اثر مثبت داشته اما

تجربه ایشان دارای تاثیر منفی بود.

استان ایالم یكی از استانهای محروم كشور است كه
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ارزشگذاری مشروط ،انتخاب ابزار مناسب برای گردآوری
ادبیات موضوع ،پرسشنامهای طراحی و تدوین شد ،که روایی

شکلی و محتوایی آن توسط متخصصان ترویج و آموزش

کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم تایید شد .برای
بررسی روایی سازه از روایی همگرا استفادهشد .روایی همگرا

بر پایهی دو معیار میانگین واریانس استخراج شده ()AVE
و پایایی مرکب ( )CRبوده و این نوع روایی هنگامی وجود

خواهد داشت که  CR < 0 /7 ،AVE <0/78و CR > AVE

باشد(هیر و همکاران .)2010 ،بر پایه این شرطها مقدار
محاسبهشدهی ابزار تحقیق دارای روایی همگرای مناسبی
بود(که  .)CR =0/85 ،AVE =0/79برای تایید پایایی ابزار

اندازهگیری یک بررسی پیشاهنگ با استفاده از  30گندمکار
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بیرون از نمونهی مورد بررسی انجام شد که آلفای ترتیبی

اصلی بیشتر نمونههای مورد بررسی با جمعیت  236نفر

شد .دادههای گردآوری شده با نرمافزارهای  LISREL8.80و

مورد بررسی(65/35درصد) ،بهجز درآمد حاصل از کشاورزی،

حاصل برای پرسشنامه  0/84بهدست آمد و پایایی آن تایید
 Eviews8تجزیه و تحلیل شدند.

(61/94درصد) کشاورزی است .همچنین بیشتر کشاورزان

از محل فعالیتهای غیر کشاورزی نیز دارای درآمد بودند.

متغیرهای مسقل تحقیق شامل سن گندمکاران ،

حدود  6/82درصد تاکنون از خدمات ترویجی استفاده نکرده

دیپلم= ،2دیپلم= 3و دانشگاهی= ،)4زمینه اصلی فعالیت

ارایه شده توسط اداره ترویج کشاورزی بهره بردهاند و مابقی

جنس(زن= 0و مرد=  ،)1سطح تحصیالت(بیسواد= ،1زیر
کشاورزی(غیر کشاورزی= 0و کشاورزی= ،)1درآمد غیر
کشاورزی(ندارد= 0و دارد= ،)1نوع کشت(دیم= 0و آبی=،)1

سطح زیر کشت ،میزان درآمد سالیانه ،شمار افراد خانوار،

پیشینه استفاده از خدمات ترویج کشاورزی(ندارد= 0و
دارد= )1و میزان رضایت از خدمات ترویج کشاورزی(خیلی

کم= 1تا خیلی زیاد = )5میباشد .متغیر وابسته تحقیق نیز
گرایش گندمکاران استان ایالم برای مشارکت در تامین

و  54/59درصد از نمونهها بین یک تا چهار بار از خدمات

نیز بین  5تا  12بار از این خدمات بهره گرفتهاند .بیشترین

گندمکاران مورد بررسی با جمعیت  274نفر(71/92درصد)
گرایشی برای مشارکت در تامین هزینههای خدمات آموزش

ترویج کشاورزی نداشتند (جدول .)1

جدول -1توزیع فراوانی پاسخگویان بر پایه ویژگیهای

فردی و حرفهای

هزینههای خدمات آموزش ترویج کشاورزی (ندارد= 0و

متغیر

سطح

آنكه جملهی خطا دچار مشكل ناهمسانی واریانس است،

سن

کمتر از 30سال
 30تا  50سال
 51تا  70سال
باالتر از  70سال
زن
مرد
روستا
شهر
بیسواد
زیر دیپلم
دیپلم
دانشگاهی
کشاورزی
غیر کشاورزی
ندارد
دارد
ندارد
دارد

34
120
182
45
83
298
285
96
13
178
108
82
236
145
132
249
274
107

 1 -3نفر
 4 -6نفر
 7 -10نفر
کمتر از  10سال
10تا  24سال
 25تا  40سال
باالتر از  40سال
شرکت نداشتن
 1 -4مرتبه
 5 -8مرتبه
 9 -12مرتبه

76
206
99
52
124
164
41
26
208
93
54

دارد= )1است .در فرمولبندی این گونه متغیرها به دلیل

استفاده از مدل رگرسیون خطی كالسیك نتایج اریب و گاهی
گمراهكنندهای به دنبال دارد .از جمله مدلهای مناسبی که
برای این گونه متغیرهای وابسته بهکار میرود مدل الجیت

میباشد كه در این تحقیق نیز از آن استفاده شدهاست .مدل

الجیت بر پایه احتمال انباشت لجستیك بنا نهاده شده است.
چنانكه پیشتر اشاره شد ،مدل الجیت یك مدل واریانس

جنس
محل زندگی
سطح تحصیالت

ناهمسان است .بنابراین برای برآورد ضریبهای آن ،روش
حداقل مربعات معمولی كارایی ندارد و باید از روش حداكثر
درست نمایی بهره گرفت.

شغل اصلی
درآمد غیر کشاورزی

یافتهها

بنابر یافتههای تحقیق ،میانگین سنی نمونههای مورد

بررسی 54/46سال میباشد که جوانترین آنان  20سال و
مسنترین آنان 82سال داشت و  47/77درصد از گندمکاران

مورد بررسی 50تا 70سال سن دارند .بیشترین افراد مورد

گرایش به مشارکت در تامین
هزینههای خدمات آموزش
ترویج کشاورزی
شمار اعضای خانوار

تجربه کشت گندم

بررسی با جمعیت 298نفر (78/23درصد) ،مرد بودند .بیشتر
افراد مورد بررسی (178نفر46/72 ،درصد) تحصیالت زیر

دیپلم داشتند .توزیع فراوانی مربوط به زمینهی اصلی فعالیت

اقتصادی نمونههای مورد بررسی گویای آن است که فعالیت

استفاده از خدمات ترویجی در
پنج سال گذشته

فراوانی

درصد
فراوانی
8/92
31/50
47/77
11/81
21/78
78/22
74/80
25/20
3/41
46/72
28/35
21/52
61/94
38/06
34/65
65/35
71/92
28/08
19/95
54/07
25/98
13/65
32/55
43/04
10/76
6/82
54/60
24/41
14/17
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رضایتمنـدی کشـاورزان از دورههـای ترویجـی برگـزار

بـا ضریـب تغییـرات ( )0/318در رتبـهی دوم ،دانـش مروجان

میشـود تکریـم کشـاورزان بـا کمتریـن ضریـب تغییـرات

خدمـات ترویجـی بـه ترتیـب در رتبههـای بعـدی قـرار دارند.

شـده در جدول  2گزارش شـده اسـت .همانگونه که مشـاهده
( )0/292در رتبـه اول ،محتوای دورههای آموزشـی ـ ترویجی

فنـون آمـوزش ،زمـان اریـه خدمـات ترویجـی ،مـکان ارایـه

جدول -2رتبهبندی متغیرهای رضایت گندمکاران مورد بررسی از خدمات آموزش ترویج کشاورزی استان ایالم
متغیر
تکریم کشاورزان
محتوای دورههای آموزشی ـ ترویجی
دانش مروجان
فنون آموزش
زمان ارایه خدمات آموزشی ـ ترویجی
مکان ارایه خدمات آموزشی ـ ترویجی

میانگین رتبه ای

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

3/45
2/66
2/56
2/56
2/53
2/64

1/01
0/848
0/833
0/841
0/859
0/905

0/292
0/318
0/325
0/328
0/339
0/342

1
2
3
4
5
6

مقیاس :خیلی کم= 1تا خیلی زیاد=5

رضایتمنـدی کشـاورزان از دورههای ترویجی برگزار شـده

ترویجـی بـا ضریب تغییـرات ( ،)0/318در رتبـهی دوم ،دانش

میشـود تکریـم کشـاورزان بـا کمتریـن ضریـب تغییـرات

ارایـه خدمـات ترویجـی بـه ترتیـب در رتبههـای بعـدی قـرار

در جـدول  ،2گـزارش شـده اسـت .همانگونـه کـه مشـاهده
( ،)0/292در رتبـه اول ،محتـوای دورههـای آموزشـی ـ

مروجـان فنـون آمـوزش ،زمـان اریه خدمـات ترویجـی ،مکان
دارنـد.

جدول -3گرایش کشاورزان به استفاده از خدمات آموزش ترویج کشاورزی
دوره
کنترل بیماریها و مبارزه با آفات
تنظیم ادوات کشاورزی
کاهش ضایعات
کشت رقمهای مناسب
کاربرد سامانه نوین آبیاری
بازاریابی محصوالت کشاورزی
خاکورزی و حفاظت از خاک
مدیریت کشتزار

میانگین رتبه ای

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

3/710
3/910
3/531
3/460
2/870
3/06
2/41
0/750

0/848
0/899
0/833
0/841
0/905
1/011
0/923
0/813

0/228
0/230
0/236
0/243
0/315
0/330
0/383
1/084

1
2
3
4
5
6
7
8

مقیاس :خیلی کم= 1تا خیلی زیاد=5

بررســی وضعیــت گرایــش کشــاورزان بــه اســتفاده از

بــا ضریــب تغییــرات ( ،)0/230در رتبــهی دوم ،کاهــش

 ،3آمــده اســت .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود

آبیــاری ،بازاریابــی محصــوالت کشــاورزی ،خــاکورزی و

خدمــات مختلــف آمــوزش ترویــج کشــاورزی در جــدول

کنتــرل بیماریهــا و مبــارزه بــا آفــات بــا کمتریــن ضریــب
تغییــرات( ،)0/228در رتبــه اول ،تنظیــم ابــزار کشــاورزی
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ضایعــات ،کشــت رقمهــای مناســب ،کاربــرد ســامانه نویــن
حفاظــت از خــاک و مدیریــت کشــتزار بهترتیــب در رتبههــای
بعــدی قــرار دارنــد.

شماره  ،38پاییز 1395

جـدول -4رگرسـیون متغیرهـای مؤثـر بـر گرایـش گندمـکاران اسـتان ایلام بـرای مشـارکت در تامیـن هزینههـای
خدمـات آمـوزش ترویـج کشـاورزی
متغیر

ضرایب برآوردشده ()B

انحراف معیار S.E

آماره Wald

سطح معنیداری

-0/968
-0/073
0/035
0/140
0/111
0/099
0/043

0/403
0/030
0/012
0/067
0/054
0/031
0/019

-6/370
-5/717
9/020
4/265
4/943
6/012
5/481

0/011
0/016
0/003
0/039
0/024
0/014
0/019

ضریب ثابت
درآمد غیر کشاورزی
سطح زیر کشت
رضایت از خدمات ترویجی
سطح تحصیالت
پیشینه کشت گندم
گرایش به استفاده از خدمات
Percentage of Right Prediction=83/65

Probability (L.R . Statistic)=0/000

Log- Likelihood =-361/46

بنابـر دادههـای جـدول  ،4آمـارهی  L.Rدر سـطح یـک در

ترویجـی داشـتند چـرا کـه نتیجـهی اسـتفاده از ایـن خدمـات

نکویی برازش مدل رگرسـیون اسـت .همچنیـن ،معیار درصد

زمینـهی خـاکورزی ،حفاظـت از خـاک و مدیریـت کشـتزار،

صـد خطا معنیدار اسـت و معنـیداری آمـارهی  L.Rحاکی از
پیشبینـی بهینـه ()Percentage of Right Predictions
تـوان مـدل رگرسـیونی الجیـت را در گروهبنـدی افـراد نشـان

میدهـد .بنابـر نتیجـهی بهدسـت آمـده ،در مجمـوع میـزان
تطابـق مقـدار واقعـی و پیشبینیشـدهی گرایـش گنـدمکاران
بـه پرداخـت هزینههـای ترویجـی دریافتـی در مـدل بـرآورد

شـده 83/65 ،اسـت .بنابـر آمـاره والـد نیـز متغیـر سـطح زیـر
کشـت در سـطح یـک درصـد خطـا و  99درصـد اطمینـان

معنـیدار شـده اسـت و متغیرهـای درآمـد غیـر کشـاورزی،
رضایـت از خدمـات ترویجـی ،سـطح تحصیلات ،پیشـینه
کشـت گنـدم و گرایـش بـه اسـتفاده از خدمـات ترویجـی در

سـطح پنـج درصـد خطـا و  95درصـد اطمینان معنیدار شـده
اسـت .متغیـر درآمـد غیرکشـاورزی دارای اثـر منفـی و دیگـر

متغیرهـای مـدل بـر متغیـر وابسـته اثـر مثبـت دارنـد .معادله

رگرسـیون الجیـت عبـارت اسـت از:

Y^= -968/0 - 0/073 X1+ 0/035 X2 + 0/140 X3
+ 0/111 X4 + 0/099 X5 + 0/043 X6
بحث و نتیجهگیری

درکوتاهمـدت ملموستـر اسـت .اما بـرای دریافـت خدمات در
گرایـش بهنسـبت کمـی داشـتند ،حـال آنکـه فناوریهـای

خـاکورزی و حفاظـت بـر پایـداری تولیـد کشـتزارها در
بلندمـدت بسـیار تاثیرگـذار بـوده و دانـش مدیریـت کشـتزار
نیـز بـر سـودآوری فعالیـت کشـاورزی موثـر اسـت .از میـان
نمونههـای مـورد بررسـی تنهـا  28/08درصـد از گنـدمکاران

بـرای مشـارکت در تامیـن هزینههـای خدمات آمـوزش ترویج

کشـاورزی گرایـش داشـتند .کـه بـه دلیلهـای برشـمرده در
یافتههـا سـهم اندکـی اسـت و بایـد عاملهـای انگیزشـی موثر
بـرای رشـد آن بـهکار گرفتـهشـوند.

بنابرایـن ،یافتـن راهکارهـای مناسـب بـرای افزایـش

گرایـش کشـاورزان بـرای مشـارکت در تامیـن هزینههـای

خدمـات آمـوزش ترویـج کشـاورزی بسـیار ضـروری اسـت.
نتایـج رگرسـیون الجیـت مربـوط بـه متغیرهـای مؤثـر بـر
گرایـش گنـدمکاران اسـتان ایلام بـه پرداخـت ،نشـانداد

افزایـش سـطح زیـر کشـت منجـر بـه افزایـش احتمـال

گرایـش گنـدمکاران اسـتان ایلام بـرای مشـارکت در تامیـن

هزینههـای خدمـات آمـوزش ترویـج کشـاورزی میشـود.
بنابرایـن ،احتمـال مشـارکت گندمکارانـی کـه دارای سـطح

زیرکشـت بیشـتری هسـتند به مشـارکت در تامیـن هزینههای

بنابـر یافتههـای پژوهـش ،گنـدمکاران مـورد بررسـی

ترویـج کشـاورزی افزایـش مییابـد .شـاید بتـوان گفـت ایـن

تنظیـم ابـزار کشـاورزی ،کشـت رقمهـای مناسـب و کاربـرد

بـا توجـه بـه گسـتره فعالیتهـای کشـاورزی پرداخـت چنیـن

بهترتیـب در زمینههـای کنتـرل بیماریهـا و مبـارزه بـا آفات،

سـامانه نویـن آبیـاری گرایـش بیشـتری بـه دریافـت خدمـات

گنـدمکاران نیـاز بیشـتری بـه دریافـت ایـن خدمـات داشـته و
هزینـهای صرفـه اقتصـادی الزم را بـرای ایشـان خواهـد
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داشـت .بنابر ایـن ،حاضرند در ازای دریافـت خدمات ،مبلغی

و همـکاران( ،)2004تبرایـی و همـکاران( )1390و حجـازی

و همـکاران( ،)1390اوالدل( ،)2008اولیمانگـو سـانیال

دارای اثـر مثبت بر متغیر وابسـتهی تحقیق اسـت .کشـاورزان

پرداخـت کننـد .ایـن نتیجـه بـا نتایـج بررسـیهای تبرایـی

( )2011و دیلـک و همکاران( )2010سـازگار اسـت .دارا بودن

منبـع درآمـد غیـر کشـاورزی نیـز از متغیرهـای تاثیرگـذار
بـر افزایـش احتمـال مشـارکت گنـدمکاران بـه تامیـن هزینـه

خدمـات ترویجـی اسـت .دارا بـودن درآمـد غیر کشـاورزی اثر
منفـی بر احتمال مشـارکت بـه تامین هزینه دارد .کشـاورزانی
کـه همـهی هزینههایشـان از محـل درآمدهـای کشـاورزی

تامیـن میشـود بـرای اینکـه بتواننـد ایـن درآمـد را افزایـش

دهنـد ،حاضرنـد بـرای دریافـت خدمـات ترویجـی سـودمند،
هزینـه پرداخـت کننـد.

در بررسـیهای انجـام شـده در این زمینـه بهطور معمول

نتیجـه گویـای معنـیداری اثـر مثبـت درآمـد بهرهبـردارن بـر

گرایـش بـه پرداخـت ایشـان بـرای خدمـات ترویـج کشـاورزی
اسـت(اوالدل2008 ،؛ اولیمانگـو سـانیال 2011 ،و تبرایـی و

همـکاران )1390،امـا در ایـن بررسـی درآمـد اثـر معنـیداری
بـر گرایـش بـه پرداخـت نشـان نـداد .رضایـت از خدمـات

ترویجـی نیـز یـک عامـل موثـر بـر گرایـش بـه مشـارکت در

پرداخـت هزینـه خدمـات ترویجـی شـناخته شـد .بـا افزایـش
رضایتمنـدی گنـدم کاران احتمـال گرایـش بـه مشـارکت در

تامیـن هزینـه افزایـش مییابد .ایـن نتیجه با نتایـج مطالعات
میـرا و همـکاران( ،)2004سـوالمان و سـادامات ( )2000و

تبرایـی و همـکاران( )1390همخوانـی دارد .افزایـش سـطح
تحصیلات سـبب افزایـش احتمـال گرایـش بـه مشـارکت در

تامیـن هزینـه میشـود.

و سـلطانی( )1385همسـو میباشـد .پیشـینه کشـت گندم نیز
بـه واسـطهی تجربـه و بـه مرور زمان شـاهد اثر مثبـت خدمات

ترویجـی بـر مهارتهـای خـود بـه عنـوان مدیـر کشـتزار بوده،
ارزش ایـن خدمـات را درک کردهانـد ،لـذا دریافـت خدمـات
ترویجـی آنقـدر بـرای ایشـان مطلـوب اسـت کـه گرایـش بـه

پرداخـت هزینـه بـرای بهرهمنـدی از ایـن خدمـات هسـتند.
گرایـش بـه اسـتفاده از خدمـات نیـز اثـر مثبـت بـر گرایـش بـه
پرداخـت هزینـه دارد .کشـاورزانی کـه گرایـش بیشـتری برای

اسـتفاده از ایـن خدمـات دارند احتمال بیشـتری برای گرایش
ایشـان بـه پرداخـت آنان هسـت .با توجه بـه یافتههـا میتوان

گفت :

 -نظـر بـه تاثیـر مثبـت سـطح زیـر کشـت بـر گرایـش بـه

مشـارکت گنـدمکاران در تامیـن هزینههـای خدمات آموزشـی
ترویجـی ،در آغـاز بـا هـدف قـراردادن کشـاورزانی کـه زمیـن

بیشـتری برای کشـت در اختیـار دارند ،برنامه مشـارکت دادن

کشـاورزان در تامیـن مالـی خدمـات ترویجـی را آغـاز کـرده،
در بسـتر جامعـه کشـاورزان فرهنـگ پرداخـت بـرای خدمـات

ترویجـی را ایجـاد کـرده و آنگاه برنامـه را گسـترش داد.

 -از آنجـا کـه رضایـت ،عاملـی موثـر بـر گرایش بـه پرداخت

اسـت ،میتـوان بـا بهبـود ابعـاد مختلـف ارائـه خدمـات و

بهویـژه ،هماهنگسـازی خدمـات بـا نیازهـای کشـاورزان،

رضایـت ایشـان را افزایـش داده و گرایـش بـه پرداخـت
کشـاورزان را بهبـود داد.

 -بـا آگاه کـردن کشـاورزان از ضـرورت خدمـات ترویجـی و

چـرا کـه کشـاورزان باسـوادتر بهاحتمـال دارای آگاهـی

بهویـژه خدماتـی کـه نتایـج آن در بلندمـدت قابـل مشـاهده

فنـاوری و تغییرپذیریهـای مربـوط هسـتند .در نتیجـه،

گرایـش بیشـتری بـه اسـتفاده از خدمـات داشـته و در نتیجـه

بیشـتر در زمینههـای مختلـف از جملـه پیشـرفت دانـش و

ضـرورت دریافـت خدمـات آموزشـی ترویجـی را درک کـرده
و آمادهانـد بـرای دریافـت ایـن خدمـات حتـی هزینـه نیـز
پرداختکننـد .ایـن نتیجـه ،بـا دسـتاورد پژوهشهـای میـرا

اسـت ،کشـاورزان بـر ارزش اینگونـه خدمـات آگاه شـده،
گرایـش بـه پرداخـت هزینـه بـرای دریافـت خدمات ارزشـمند
ترویجـی بهبـود مییابـد.
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Abstract
To encourage farmers contribution in extension training expenses requires special treatment. This
article dealing with factors affecting wheat farmers willing to pay for agriculture extension services in
Ilam Province. The statistical population consisted of 57,262 wheat farmers, out of which 381 farmers
were selected as research sample through stratified random sampling method according to the Morgan
table. Data collection tool was a researcher-designed questionnaire. Face and content validity of the
questionnaire were confirmed by a panel of agriculture extension and education experts at Ilam Islamic Azad University. The construct validity was also confirmed by two-criterion convergent validity
(AVE=0.79, CR = 0.85). Reliability of the questionnaire was estimated by ordinal alpha coefficient
(α=0.84). Logistic regression model applied through Eviews8 software. It was found that, only 28.08%
of respondents expressed their willingness to pay for agriculture extension services. According to the regression estimation, factors influencing wheat growers’ willingness to pay for agriculture extension services in Ilam, included farmers’ educational background, income from non-agricultural sources, wheat
cultivation area, experience in wheat growing, satisfaction with extension services, and willingness to
use extension services. Except the factor ‘having income from non-agricultural sources, all other factors
had positive impact on wheat growers’ willingness.
Index Terms: Willingness to pay cost coverage, wheat farmer, agriculture extension services.
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