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چکیده
 ترویـج مفاهیـم کشـاورزی و آمـوزش منابـع انسـانی، نقـش اساسـی در تحقـق خودکفایـی، در محصـوالت کشـاورزی و نقش 
بـی بدیلـی در توسـعه ملـی دارد. ایـن پژوهـش بـا هـدف تعییـن نقـش ترویـج مفاهیـم کشـاورزی و آمـوزش منابـع انسـانی در 
بهبـود عملکـرد و بهـره وری گیـاه دارویـی آویشـن thymus vulgaris اجـرا شـده اسـت. پژوهـش از لحـاظ هـدف کاربـردی و از 
لحـاظ روش توصیفـی - پیمایشـی اسـت. جامعـه آمـاری مشـتمل بـر 115 نفر از کارشناسـان و کشـاورزان اسـت. تعـداد نمونه با 
اسـتفاده از فرمـول کوکـران 100 نفـر تعییـن و نمونه گیـری بـه روش تصادفـی طبقـه ای برای کارشناسـان و کشـاورزان بـه ترتیب 
)60 و40( بـه عمـل آمـد. بـرای گـرد آوری داده هـا پیرامـون تاثیـر دوره هـای آموزشـی ترویج جهـاد کشـاورزی در سـال 1394، از 
پرسشـنامه اسـتاندارد قائـدی و حسـینی نیـا بـا مقیـاس پنـج گزینـه ای طیـف لیکرت اسـتفاده شـد. برای سـنجش روایـی ابزار، 
از دیـدگاه کارشناسـان ارشـد معاونـت ترویـج و نظـام بهره بـرداری جهـاد کشـاورزی و همچنیـن اسـتادان مرتبـط اسـتفاده شـده 
اسـت و پایایـی ابـزار بـا اسـتفاده از آلفـای کرونبـاخ بـرای پرسشـنامه کشـاورزان )0/88( و پرسشـنامه  کارشناسـان )0/92( بـه 
تاییـد رسـید. نتایـج تحلیـل رگرسـیون خطـی در نـرم افـزار SPSS نشـان می دهـد مولفه هـای آمـوزش منابـع انسـانی مشـتمل 
بـر سـنجش آگاهـی، ارزیابـی و عملکـرد و بازارسـنجی به ترتیـب دارای ضریـب تاثیـر 91/.، 0/86و0/87 بـر عملکـرد و بهره وری 
گیاه دارویـی آویشـن )تیمـوس ولگاریـس( می باشـد. می تـوان نتیجـه گرفـت بـرای باالبردن بهـره وری این گیـاه دارویـی توجه به 

آمـوزش منابع انسـانی ضـرورت دارد. 
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شماره 41، تابستان 1396

مقدمه
یکـی از موثرتریـن و مهم تریـن منابع هـای سـازمان، نیروی 
انسـانی آن اسـت کـه اگـر بـه درسـتی تربیـت شـده و توانا باشـد 
بـرای  می توانـد سـازمان را پویـا و منابـع متنـوع و فراوانـی را 
بـرای  اصلـی  راهـکار  بنابرایـن  سـازد.  فراهـم  خـود  سـازمان 
کارآمـدی و اثربخشـی، »آموزش منابع انسـانی و ترویج مفاهیم 
کشـاورزی« اسـت. آموزش و ترویج همواره به عنوان وسـیله ای 
بهبـود کیفیـت عملکـرد و حـل مشـکالت  مطمئـن در جهـت 
مدیریـت مدنظـر قـرار می گیـرد و فقـدان آن نیز یکی از مسـائل 
اساسـی و حـاد هـر سـازمان را تشـکیل می دهـد و باعـث رکـود 
سـازمان می شـود. آمـوزش یـک وظیفه اساسـی در سـازمان ها 
و یـک فرآینـد مداوم و همیشـگی اسـت و موقت و تمام نشـدنی 
از  نمی باشـد. کارکنـان در هرسـطحی از سـطح سـازمان اعـم 
مشـاغل سـاده یا مشـاغل پیچیـده )مدیر یـا زیردسـت( محتاج 
جدیـد  مهارت هـای  و  دانـش  کسـب  و  یادگیـری  و  آمـوزش 
هسـتند و باید همـواره برای بهتر انجـام دادن کار خود از هرنوع 
کـه باشـد روش هـا و اطالعـات جدیدی کسـب نماینـد. و مضافًا 
اینکـه هـر وقـت شـغل کارکنـان تغییـر پیـدا کنـد، الزم اسـت 
اطالعـات و مهارت هـای جدیـدی بـرای ابقـای موفقیـت آمیـز 

وظایـف شـغل مربوطـه را فرابگیرد)یـاری، 1391(
بنابرایـن انسـان بـه دلیـل نیـاز بـه ارضـای حـس کنجکاوی 
مواهـب  و  خلقـت  جهـان  رمـوز  از  آگاهـی  زمینـه  در  و  خـود 
خـدادادی، نیـاز بـه دریافـت اطالعـات و مهارت هـای بـه روز 
دارد، لـذا ناچـار اسـت هرچـه بیشـتر بدانـد و هـر چـه زیادتـر 

اطالعـات خـود را گسـترش دهـد )حافـظ نیـا، 1389(. 
گرفته  لقب  اطالعات  و  دانش  انفجار  به  که  عصری  در  لذا 
آموزش  دارد.  شتابانی  رشد  فناوری  و  دانش  توسعه  و 
بی تفاوت  دگرگونی ها  این  به  نسبت  نمی تواند  انسانی  منابع 
از  سرشار  و  گوناگون  ابعاد  دارای  انسان  که  آنجایی  از  بماند. 
بنابراین هنگامی استعدادهای  استعدادهای ارزشمند است، 
جسمی  معنوی  ابعاد  همه  که  شد  خواهد  شکوفا  و  محقق  او 
به رسالت  عمیق تر  نگاه  رو  این  از  گیرد،  قرار  توجه  مورد  وی 
تعلیم و تربیت هنگامی آشکار و کارآمد می شود، که آموزش 
و پرورش بخواهد یادگیری و آموزش در زندگی انسان ارزش 
معناداری پیدا کند. آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان ها 
و یک فرآیند پیوسته و همیشگی بوده، و موقت و پایان پذیر 
نیست. کارکنان در هر سطحی از سطح سازمان اعم از مشاغل 

آموزش  نیازمند  زیردست)  یا  )مدیر  پیچیده  مشاغل  یا  ساده 
باید  و  یادگیری و کسب دانش و مهارت های جدید هستند  و 
باشد،  که  نوع  هر  از  خود  کار  دادن  انجام  بهتر  برای  همواره 

روش ها و اطالعات جدیدی کسب کنند. )منوریان، 1391(.
و  تولیـد  عامـل  ارزش تریـن  بـا  انسـانی  منابـع  کـه  امـروزه 
می آید(یـاری،  شـمار  بـه  سـازمان  هـر  سـرمایه  مهم تریـن 
1391(. منابـع انسـانی، اصلـی زاینـده مزیـت رقابتـی و ایجاد 
کننـده قابلیت های اساسـی در آن سـازمان اسـت، لـذا یکی از 
برنامه ریـزی توسـعه  برنامه ریزی هـای سـازمانی،  عمده تریـن 
برنامه ریـزی  بـرای وجـود  انسـانی اسـت. عامـل مهـم  منابـع 
نیازهـای  بـه  دسـتیابی  بـرای  برنامه ریـزی  انسـانی،  منابـع 
مهارتـی، آموزشـی و در نهایت بهسـازی منابع انسـانی اسـت(
یار احمدی خراسـانی، 1392(. رشـد سـریع جمعیت و تامین 
غـذای کافـی بـرای جمعیـت رو بـه افزایـش جهـان ، پیشـرفت 
علـم و فنـآوری، مبـارزه بـا فقر و گرسـنگی ، کشـاورزی تجاری 
دانـش  اشـتغال  و  سـرمایه گذاری  بـاالی  نسـبی  رقابـت  بـا 
آموختـگان رشـته های کشـاورزی، بهبود سـطح زندگـی و رفاه 
کشـاورزان و روسـتاییان، بخـش کشـاورزی را بـا چالش هـای 

رقابتـی فزاینـده ای رو بـه رو کـرده اسـت.
بنابرایـن بهره بـرداری بهینـه از ذخایـر گیاهـان دارویـی بـا 
رعایت مسـائل زیسـت محیطـی می تواند زمینه را بـرای ایجاد 
و گسـترش صنایـع فـرآوری و تولید کمی و کیفـی فرآورده های 
دارویـی و بازاریابـی داخـل و خـارج بـه سـود سـرمایه گذاران 
منابـع  بـه  رسـانده  آسـیب  از  و  سـاخنه  فراهـم  کشـاورزان  و 
ژننیـک گیاهـی کشـور جلوگیری کنـد. این مهـم نیازمند توجه 
مسـوالن و لحاظ کردن آن در سـند توسـعه اسـت وجود چنین 
نظـام منظـم بازاریابـی از مرحلـه کاشـت تـا فـرآوری و  فـروش 
بـر پایـه برنامـه اصولـی اسـت کـه هـم آهنگ بـا نیـاز بـازار بوده 
خطرپذیـری تولیـد بـه کمتریـن می رسـد و از سـوی دیگـر این 
چنیـن شـبکه ای بـا فرهنـگ سـازی می توانـد نیـاز بـازار را بـر 

پایـه توانمندی هـای نظـام تولیـد تغییـر دهد.
تحقیقاتـی کـه در زمینـه چارچـوب موضـوع تحقیق صورت 

گرفتـه اسـت به شـرح زیر اسـت:
عباس رستمی و همکاران )1394( در پژوهشی به بررسی 
شغلی  عملکرد  در  آموزشی  مدیریتی-  عامل های  نقش 
و  مازندران  استان های  در  توتون  کشت  توسعه  مروجان 
گلستان پرداختند. نتایج گویای تاثیر مثبت عامل های  عوامل 
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مدیریتی-آموزشی بر عملکرد شغلی بود. قاسمی قوچقار و یار 
علی)1393( در تحقیقی به بررسی جایگاه آموزش و ترویج در 
مثبت  تاثیر  گویای  نتایج  پرداختند.  جنگل  پایدار  مدیریت 
نقش آموزش و ترویج بر مدیریت پایدار جنگل بود. سعیدی 
آموزش  نقش  بررسی  به  تحقیقی  در   )1391( حبیبی  و  پور 
پرداختند.  انسانی  منابع  عملکرد  بهبود  و  توانمندسازی  در 
و  توانمندسازی  بر  آموزش  نقش  مثبت  تاثیر  گویای  نتایج 
بهبود عملکرد منابع انسانی بود. کهنسال و همکاران )1388( 
آبی  منابع  مدیریت  بر  ترویج  نقش  بررسی  به  پژوهشی  در 
نقش  مثبت  تاثیر  گویای  نتایج  پرداختند.  رشت  گندمکاران 

ترویج بر توانمندسازی و بهبود عملکرد منابع انسانی بود.
علـی خانـی و همـکاران )2013( در پژوهشـی بـا به بررسـی 
موثر بر عملکرد شـغلی آموزشـگران هنرسـتان های کشـاورزی 
مازنـدران پرداختنـد. نتایج نشـان داد، بیـن متغّیرهای عامل 
محیطـی، عامـل انگیزشـی، عامل آموزشـی، توانایی شـغلی با 

عملکـرد شـغلی رابطه مثبـت و معنی داری وجـود دارد.
با توجه به گفته های فوق سه فرض  در نظر گرفته شده است: 

فرضیه اول: 
آگاهـی در بهبـود عملکـرد تولیـد و بهـره وری گیـاه دارویـی 

آویشـن تاثیـر معنـادار داشـته اسـت.
فرضیه دوم:

سـنجش بـازار در بهبـود عملکـرد تولیـد و بهـره وری گیـاه 
دارویـی آویشـن تاثیـر معنـادار داشـته اسـت.

فرضیه سوم:
آمـوزش در بهبـود عملکـرد تولیـد و بهـره وری گیـاه دارویی 

آویشـن تاثیر معنادار داشـته اسـت.
گیاه آویشن

آویشـن تیمـوس ولگاریس یکـی از گیاهـان تیـره نعناعیان  
اسـت کـه در نواحـی مختلـف مدیترانـه و برخـی نواحـی آسـیا 
جملـه  از  و  جهـان  مختلـف  مناطـق  در  امـروزه  و  می رویـد 
و   0/8 محتـوی  آویشـن  می شـود.  تولیـد  و  کشـت  ایـران  در 
2/6درصـد )معمـوالً 1 درصـد( اسـانس اسـت که قسـمت اعظم 
آن را فنل هـا، هیدروکربن هـای مونوترپنـی و الکل هـا تشـکیل 
می دهنـد. تیمـول جـزء  اصلـی ترکیبـات فنلی در گیاه آویشـن 
اسـت. از بـرگ آویشـن در فرآورده هـای غذایـی و همچنیـن از 
اسـانس  گیـاه در نوشـیدنی ها و صنایـع دارویـی، بهداشـتی و 
دارای  آویشـن  روغـن  می شـود.  متنوعـی  اسـتفاده  آرایشـی 

ضـد  ضدقارچـی،  بادشـکن،  اسپاسـم،  ضـد  نظیـر  خواصـی 
رماتیسـم،  ضـد  کـرم،  ضـد  کننـده،  ضدعفونـی  باکتریایـی، 
تأخیـر  و  غـذا  نگهدارنـده طبیعـی  آنتی اکسـیدان،  خلـط آور، 
دهنده پیری پسـتانداران می باشـد. اسـانس آویشـن از جمله 
ده اسـانس معـروف می باشـد کـه جایـگاه خاصـی در تجـارت 

جهانـی دارد)نقـدی بـادی و مکـی زاده تفتـی، 1382: 1(.

روش شناسی
کاربـردی  تحقیقـات  نـوع  از  هـدف  نظـر   از  پژوهـش  ایـن 
نـوع همبسـتگی  از  از نظـر نحـوه گـردآوری داده هـا،  اسـت و 
اسـت، بـه همیـن منظـور در ایـن تحقیـق بـه بررسـی توصیفی 
)بخـش اول( و اسـتنباطی )بخـش دوم تحقیـق( پرسشـنامه 
اقـدام شـده اسـت. بـه طـور کلـی ایـن قسـمت در بردارنـده دو 
بخـش توصیفـی که داده هـای آماری شـمار و درصد آنهـا و نیز 
میـزان پاسـخگویی بـه پرسـش ها مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار 
بـرای  و   1387 قائـدی  پرسشـنامه  بعدهـای  )از  اسـت  گرفتـه 
سـال 1394 در اسـتان کرمانشـاه و ایالم پرسـش شـده اسـت( 
و در بخـش دوم بـه تحلیل اسـتنباطی پرسشـنامه ها و بررسـی 
بـر  بـا یکدیگـر  بیـن بخش هـای مختلـف پرسشـنامه ها  تاثیـر 
پایـه نـرم افـزاری آمـاری  AMOS و SPSS22 و در نهایـت به 
نتیجه گیـری اقدام شـده اسـت. البته خاطر نشـان خواهد شـد 
کـه بـرای تعیین روایـی و پایایی پرسشـنامه  از روایـی همگرا و 

ضریـب قابلیـت اطمینـان سـاختاری اسـتفاده شـده اسـت.
در بخـش اول بـه بررسـی آزمـون توصیفـی پرداختـه شـده 
اسـت. در ایـن قسـمت در آغـاز داده هـای جمعیـت شـناختی 
گاه  آن  و  شـده  ارائـه  نمودارهـا  و  جدول هـا  در  پرسشـنامه ها 
پرسـش ها مطـرح شـده در پرسشـنامه بـه گونـه جداگانـه مـورد 
تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت. در این قسـمت ویژگی های 
عمومـی  شـامل )سـمت، پیشـینه فعالیـت در زمینـه گیاهـان 
دارویـی، پیشـینه کار، سـن، میـزان تحصیـالت( بـرای دو گروه 
کشـاورز و کارشناسـان در جدول ها و نمودارها ارائه شـده است. 
بـه لحاظ جنسـیت کشـاورزان، همـه کشـاورزان به تعـداد )40( 
نفـر مـرد بودنـد و از تعداد 60 نفر کارشـناس، 6 نفـر زن و 54 نفر 

بودند. مـرد 

یافته ها
بخش اول: آزمون توصیفی
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توصیفـی  آمـار  کـه  شـد  مشـخص  فـوق  جـدول  بـه  توجـه 
سـابقه  سـمت،  تحصیـالت،  جنسـیت،  اسـاس  بـر  متغیرهـا 
کار دسـته بنـدی شـده اسـت. همان گونـه کـه از جـدول مزبـور 
بـر مـی آیـد از 100 نفـری کـه در تکمیـل پرسشـنامه شـرکت 
داشـتند ترکیـب متغیرهـای جمعیت شناسـی بـه شـرح ذیـل 

داشـتند: 
الف( توزیع فراوانی افراد نمونه برحسب جنسیت

از 40 نفـر کشـاورزان تعـداد 35 نفر معـادل 88 درصد مرد و 
از تعـداد 5 نفـر باقـی مانده معـادل 12 در صد زن هسـتند. و از 
60 نفـر کارشناسـان، تعـداد 54 نفـر معادل 90 درصـد مرد و از 

تعـداد 6 نفـر باقی مانده معـادل 10 در صد زن هسـتند.
الف( توزیع فراوانی افراد نمونه برحسب سن

بـه  نفـر  نفـر و 12  نفـر، 25  نفـر کشـاورزان تعـداد 3  از 40 
رنـج  در  درصـد   30 و  درصـد   62 درصـد،   8 معـادل  ترتیـب 

جدول1- آزمون توصیفی کشاورزان و کارشناسان

فراوانی
35
5

40
فراوانی

3
25
12
40

فراوانی
6
3
4

14
9
3

40
فراوانی

11
6
5
2
7
2
7

40
فراوانی

10
21
2
4
2
1

40

درصد فراوانی
88
12

100
درصد فراوانی

8
62
30

100
درصد فراوانی

15
8

11
35
23
8

100
درصد فراوانی

27
15
15
4

19
4

19
100

درصد فراوانی
25

52/5
0/05

1
0/05

0/025
100

شاخص های آماری

جنسیت
مرد
زن

مجموع
سن

30-20
40-31

41 به باال
مجموع

میزان تحصیالت
زیر دیپلم

دیپلم
کاردان

کارشناس
کارشناس ارشد

دکتری
مجموع

سمت
سمت گیاهان داروئی

رئیس
مدرس

هیات علمی
کشاورز
کارمند

کارشناس
مجموع

سابقه کار
کمتر از5 سال

10-6
15-11
20-16
25-21

26به باال
مجموع

کشاورزان

فراوانی
54
6

60
فراوانی

3
30
27
60

فراوانی
-
-
3

23
20
14
60

فراوانی
-

12
3
1
-
-

44
60

فراوانی
5

10
20
7
8

10
60

درصد فراوانی
90
10

100
درصد فراوانی

5
50
45

100
درصد فراوانی

-
-
5

39
33
23

100
درصد فراوانی

-
20
5
2
-
-

73
100

درصد فراوانی
0/08

17
33
12
13
17

100

کارشناسان



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 20

سـنی 20-30 سـال، 31-40 و 41 بـه بـاال بودنـد. و از 60 نفـر 
کارشناسـان، تعـداد 3 نفـر، 30 نفـر و 27 نفـر بـه ترتیب معادل 
5 درصـد، 50 درصـد و 45 درصـد در رنـج سـنی 20-30 سـال، 

31-40 و 41 بـه بـاال بودنـد.
الف( توزیع فراوانی افراد نمونه برحسب تحصیالت

از 40 نفـر کشـاورزان تعـداد 6 نفـر، 3 نفر، 4 نفـر، 14، 9 نفر 
و 3 نفـر بـه ترتیب معـادل 15 درصد، 8 درصـد، 11 درصد، 35 
درصـد، 23 درصـد و 8 درصـد در رنـج تحصیالتی: زیـر دیپلم، 
دیپلم، کاردان، کارشـناس، کارشـناس ارشـد، دکتـری بودند. 
و از 60 نفـر کارشناسـان، تعـداد 3 نفـر، 23 نفـر، 20 نفـر  و 14 
نفـر بـه ترتیـب معـادل 5 درصـد، 39 درصـد، 33 درصـد و 23 
کارشـناس  کارشـناس،  کاردان،  رنـج تحصیالتـی:  در  درصـد 

ارشـد و دکتـری بودند.
الف( توزیع فراوانی افراد نمونه برحسب سمت

از 40 نفـر کشـاورزان تعـداد 11 نفـر، 6 نفـر، 5 نفـر، 2 نفـر، 
7 نفـر، 2 نفـر و 7 نفـر به ترتیب معـادل 27 درصـد، 15 درصد، 
15 درصـد، 4 درصـد، 16 درصـد، 4 درصـد و 19 درصـد در 
رنـج سـمتی: سـمت گیاهـان داروئـی، رئیـس مـدرس، هیات 
نفـر   60 از  و  بودنـد.  کارشـناس  و  کارمنـد  کشـاورز،  علمـی، 
کارشناسـان، تعـداد 12 نفـر، 3 نفـر، 1 نفـر  و 44 نفـر به ترتیب 
معـادل 20 درصـد، 5 درصـد، 2 درصـد و 73 درصـد در رنـج 
سـمتی: رئیـس، مـدرس، هیـات علمـی و کارشـناس بودنـد.

الف( توزیع فراوانی افراد نمونه برحسب سابقه کار
از 40 نفـر کشـاورزان تعـداد 10 نفـر، 21 نفر، 2 نفـر، 4 نفر، 
2 نفـر و 1 نفـر به ترتیب معـادل 25 درصد، 52/5 درصد، 0/05 
درصـد، 1 درصـد، 0/05 درصـد و 0/025 درصد در رنج سـابقه 
کار: کمتـر از5 سـال، 6-10، 11-15، 16-20، 21-25 و 26بـه 
بـاال بودنـد. و از 60 نفـر کارشناسـان تعـداد 5 نفـر، 10 نفر، 20 
نفـر، 7 نفـر، 8 نفـر و 10 نفر به ترتیب معـادل 0/08 درصد، 17 
درصـد، 33 درصـد، 12 درصـد، 13 درصـد و 17 درصد در رنج 
سـابقه کار: کمتـر از5 سـال، 6-10، 11-15، 16-20، 21-25 و 

بـاال بودند. 26به 
بخش دوم: آزمون استنباطی فرضیه ها

بخش دوم-الف( رگرسیون خطی
یافته هـای حاصـل از بررسـی فرضیـه اول بیانگـر آن اسـت 
کـه آگاهـی در بهبـود عملکـرد تولیـد و بهـره وری گیـاه دارویـی 
آویشـن بـا توجـه بـه سـطح معنـا داری 0/029 و سـطح خطای 

بـا اطمینـان 95% دارای تأثیـر  معنـا داری  قابـل قبـول )5%( و 
می باشـد. 

یافته هـای حاصـل از بررسـی فرضیه دوم بیانگر آن اسـت که 
سـنجش بـازار در بهبود عملکـرد تولید و بهره وری گیـاه دارویی 
آویشـن بـا توجـه بـه سـطح معنـا داری 0/032 و سـطح خطـای 
قابـل قبـول )5%( و بـا اطمینـان 95% تأثیر  معنا داری می باشـد. 
یافته هـای حاصـل از بررسـی فرضیه  سـوم بیانگر آن اسـت 
کـه آمـوزش در بهبـود عملکـرد تولید و بهـره وری گیـاه دارویی 
آویشـن بـا توجـه بـه اینکـه سـطح معنـا داری 0/011 و 0/006 
بـا اطمینـان %95  اسـت و  سـطح خطـای قابـل قبـول )5%( و 
تأثیـر  معنـا داری می باشـد. بنابرایـن می تـوان بیان داشـت که 
آمـوزش بـه هرصـورت بـه ویـژه بـا ارائـه کالس هـای آموزشـی 
می توانـد بـه تولیـد بهتـر گیـاه دارونـی آویشـن منجـر شـده و 

عملکـرد و کارایـی را بهبـود بخشـد.
بررسی نقش آموزش در بهبود عملکرد تولید گیاه دارویی 
آویشن پیش و پس از ارائه آن از نظر کشاورزان و کارشناسان: 
با استفاده از آزمون تی تک  در این قسمت )جداول 9 و 10( 
آویشن   دارویی  گیاه  تولید  بهبود عملکرد  معناداری  نمونه ای 

پیش و پس از ارائه آن مورد ارزیابی شده است. 
گیـاه  تولیـد  عملکـرد  می شـود،  مشـاهده   9 جـدول  در 
داروئـی آویشـن از دیـدگاه کشـاورزان پـس از ارائـه آمـوزش با 
توجه به سـطح معنـاداری 0/002 )کمتـر از 0/01( بهبود یافته 
اسـت. بـه عبارتـی عملکـرد تولید گیـاه دارویی آویشـن پس از 
ارائـه آمـوزش نسـبت بـه عملکـرد پیـش از ارائه آمـوزش در در 
حـد مطلـوب بـوده اسـت.  میانگین هـای نشـان داده شـده در 
پیـش و پـس از ارائـه آموزش نشـان از بهبود بسـیار چشـمگیر 
میانگیـن پاسـخگویی از 2/96 بـه 4/01 بـوده و انحـراف معیـار 
کـه  اسـت  یافتـه  کاهـش   6/04 بـه   8/21 از  نیـز  پاسـخگویی 
بیـان کننـده نقـش بسـیار مثبـت آمـوزش در بهبود تولیـد گیاه 
داروئـی آویشـن بـوده اسـت. در جدول10: مشـاهده می شـود 
کـه عملکـرد تولید گیـاه داروئـی از دیـدگاه کارشناسـان پس از 
ارائـه آمـوزش بـه طـور چشـمگیری بهبـود یافتـه و در سـطح 
معنـاداری 0/001 )کمتـر از 0/01( مطلـوب اسـت بـه عبارتـی 
بهبـود و عملکـرد و عملکـرد تولید گیـاه داروئی پیـش و پس از 
ارائـه آمـوزش معنادر شـده اسـت. البته میـزان معنـاداری آن 
نسـبت به کشـاورزان بیشـتر بـوده اسـت. میانگین های نشـان 
داده شـده در پیـش و پـس از ارائـه آمـوزش نشـان از بهبـود 
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جدول6- بررسی تاثیر آگاهی در عملکرد

سطح معنی داری
 

0/029

 R2 ضریب تعیین
 

0/060

Rضریب رگرسیون
 

0/244

سطح خطا
 

0/05

نوع ارتباط
 

خطی

نوع تاثیر

دارد

جدول7- بررسی تاثیر سنجش بازار در عملکرد

سطح معنی داری
 

0/032

 R2 ضریب تعیین
 

0/058

Rضریب رگرسیون
 

0/240

سطح خطا
 

0/05

نوع ارتباط
 

خطی

نوع تاثیر

دارد

جدول8- بررسی تاثیر آموزش برای تولید بهینه گیاه آویشن

سطح معنی داری
 

0/011
0/006

 R2 ضریب تعیین
 

0/080
0/126

R2 
 

0/068
0/104

Rضریب رگرسیون
 

0/283
0/356

سطح خطا
 

0/05
0/05

مراحل
 

مرحله اول
مرحله دوم

نوع تاثیر

دارد
دارد

نوع ارتباط
 

گام به گام
گام به گام

F نسبت
 

6/791
5/571

جدول9- نتایج آزمون t عملکرد تولید گیاه داروئی قبل و بعد از ارائه آموزش از دیدگاه کشاورزان

مولفه ها
 

پیش ازارائه آموزش
پس از ارائه آموزش

 میانگین
 

2/96
4/01

انحراف معیار
 

8/21
6/04

t مقدار
 

5/21

سطح معنی داری
 

0/002 عملکرد تولید گیاه 
داروئی

جدول10- نتایج آزمون t عملکرد تولید گیاه داروئی قبل و بعد از ارائه آموزش از دیدگاه کارشناسان

مولفه ها
 

پیش ازارائه آموزش
پس از ارائه آموزش

 میانگین
 

2/87
4/11

انحراف معیار
 

8/54
5/41

t مقدار
 

4/68

سطح معنی داری
 

0/001 عملکرد تولید گیاه 
داروئی

AVE

0/62
0/70
0/59

)AVE( جدول11- میانگین واریانس استخراج شده

عوامل 

آگاهی
سنجش بازار

آموزش

بسـیار چشـمگیر میانگین پاسـخگویی از 2/87 به 4/11 بوده و 
انحـراف معیـار پاسـخگویی نیـز از 8/54 بـه 5/41 کاهش یافته 

اسـت کـه بیـان کننـده نقـش بسـیار مثبـت آمـوزش در بهبـود 
تولیـد گیـاه داروئـی آویشـن بوده اسـت.

بخش دوم: ب( مدل معادله های ساختاری 
روایی همگرا

معیـار AVE  نشـان دهنـده میانگیـن واریانـس بـه اشـتراک 
گذاشـته شـده بیـن هـر سـازه بـا شـاخص هـای خـود اسـت. به 
بیان سـاده تر، AVE )میانگین واریانس اسـتخراج شـده( برای 
اعتبـار همگرایـی به کار می رود و همبسـتگی زیاد شـاخص های 
یک سـازه را در مقایسـه با همبسـتگی شـاخص های سـازه های 
دیگـر نشـان می دهـد. مقـدار ایـن ضریـب از صفر تا یـک متغیر 
اسـت کـه مقادیر باالتـر از 0/5 پذیرفته می شـود )فرونـل و الکر، 
1981(. بنابرایـن بـا توجه به جـدول باال مقادیر AVE نشـان از 
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مناسـب بـودن این معیـار بود.

مقـدار ضریـب قابلیـت اطمینـان سـاختاری)CR(  از صفـر 
تـا یـک متغیر اسـت که مقادیـر باالتـر از 0/7 پذیرفته می شـود 
)ورتـس، 1974(. لـذا بـا توجه به جـدول از بین سـه متغیر باال 
میـزان ضریب اطمینان شـاخص سـنجش بازار بـا مقدار 0/76 
بـا ضریـب اطمینـان  نسـبت بـه دو متغیـر آگاهـی و عملکـرد 

0/74 در وضعیـت مطلـوب تـری قـرار گرفته اسـت.

و  آمـوزش  آگاهـی،  تاثیـر  بررسـی  بـه  قسـمت  ایـن  در 
سـنجش بـازار بر عملکـرد تولیدگیـاه دارویی آویشـن پرداخته 
شـده اسـت. در واقـع در ایـن قسـمت بـا اسـتفاده از نـرم افـزار 
Amos و بهـره جسـتن از معادله هـای سـاختاری بـه بررسـی 
ایـن تاثیـر اقـدام شـده اسـت. بـا توجـه به نرمـال بـودن هر یك 
از متغیرهـای تحقیـق،  بررسـی ارتبـاط بین متغیرهـا در قالب 
الگـوی معـادالت سـاختاری نشـان داده شـده در نمودارهـای 

)13-6( آزمـون شـد.

CR

0/74
0/76
0/74

)CR( جدول12- ضریب قابلیت اطمینان ساختاری

عوامل 

آگاهی
سنجش بازار

عملکرد

شماره گویه در پرسشنامه

13-1
24-14
29-28

جدول13- شماره گویه در پرسشنامه  

متغیر 

آگاهی
آموزش

سنجش بازار

01 
 

 
 حالت استاندارد ارهای عاملی دربا ب کارشناسانسنجش آگاهی برای  ابعاد گیریمدل اندازه: 6نمودار

 
 حالت استاندارد با بارهای عاملی در کارشناسانو عملکرد برای  آموزش ابعاد گیریمدل اندازه: 7نمودار

 
 با بارهای عاملی در حالت استاندارد کارشناسانابعاد بازار سنجی برای  گیریمدل اندازه: 8نمودار

نگاره 7- مدل اندازه گیری ابعاد آموزش و عملکرد برای کارشناسان با بارهای عاملی در حالت استاندارد
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01 
 

 
 حالت استاندارد ارهای عاملی دربا ب کارشناسانسنجش آگاهی برای  ابعاد گیریمدل اندازه: 6نمودار

 
 حالت استاندارد با بارهای عاملی در کارشناسانو عملکرد برای  آموزش ابعاد گیریمدل اندازه: 7نمودار

 
 با بارهای عاملی در حالت استاندارد کارشناسانابعاد بازار سنجی برای  گیریمدل اندازه: 8نمودار

00 
 

 
 ش آگاهی برای کشاورزان با بارهای عاملی در حالت استانداردابعاد سنج گیریمدل اندازه: 9نمودار

 
 و عملکرد برای کشاورزان با بارهای عاملی در حالت استاندارد آموزشابعاد  گیریمدل اندازه: 01نمودار

 
 ابعاد بازار سنجی برای کشاورزان با بارهای عاملی در حالت استاندارد گیریمدل اندازه: 00نمودار

نگاره 9- مدل اندازه گیری ابعاد سنجش آگاهی برای کشاورزان با بارهای عاملی در حالت استاندارد

نگاره 10- مدل اندازه گیری ابعاد آموزش و عملکرد برای کشاورزان با بارهای عاملی در حالت استاندارد

نگاره 11- مدل اندازه گیری ابعاد بازار سنجی برای کشاورزان با بارهای عاملی در حالت استاندارد
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بـر پایـه نمـودار17 و جـدول 14 مشـاهده می شـود، آگاهـی 
بـه میـزان ضریـب تاثیرگـذاری 0/24 بـر عملکرد نقش داشـته 
از  بـه میـزان معنـاداری )0/000(، کمتـر  بـا توجـه  کـه  اسـت 
0/05 و مقـدار بحرانـی 3/241 کـه بیشـتر از 1/96 بـوده اسـت، 

بنابرایـن رابطـه مـورد پذیـرش بـوده و فرضیه اثبات می شـود. 
همچنیـن سـنجش بـازار به میـزان ضریـب 0.21، بـر عملکرد 
تولیـد گیـاه داروئـی، تاثیرگـذار می باشـد که بـا توجه بـه مقدار 
بحرانـی  و مقـدار  از 0/05  و معنـادار )0/001(، کمتـر  مثبـت 
2/789 کـه بیشـتر از 1/96 بـوده اسـت، بنابراین رابطه شـایان 
قابـل پذیـرش و فرضیـه مـورد تایید اسـت. همچنیـن آموزش 
 0/05 از  کمتـر   )0/002( معنـاداری  و   0/23 تاثیـر  ضریـب  بـا 
بـوده بـر عملکـرد تولیـد تاثیر داشـته اسـت و با توجه بـه مقدار 
بحرانـی 1/625 رابطـه شـایان قابـل پذیـرش و فرضیـه اثبـات 

می شـود.

01 
 

 
 دمدل نهایی پژوهش با استفاده از مدل تحلیل مسیر در حالت غیر استاندار: 01نمودار

 
 دمدل نهایی پژوهش با استفاده از مدل تحلیل مسیر در حالت استاندار: 03نمودار

01 
 

 
 دمدل نهایی پژوهش با استفاده از مدل تحلیل مسیر در حالت غیر استاندار: 01نمودار

 
 دمدل نهایی پژوهش با استفاده از مدل تحلیل مسیر در حالت استاندار: 03نمودار

نگاره 12- مدل نهایی پژوهش با استفاده از مدل تحلیل مسیر در حالت غیر استاندارد

نگاره 13- مدل نهایی پژوهش با استفاده از مدل تحلیل مسیر در حالت استاندارد

ضریب تاثیر

0/24
0/21
0/23

جدول14- نتایج ازمونی مدل

رابطه ها 

فرضیه اول
فرضیه دم

فرضیه سوم

مقدار بحرانی

3/241
2/789
1/625

سطح معناداری

0/000
0/001
0/002

نتیجه

تایید
تایید
تایید
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چندین  ساختاری  معادله های  مدل   برازش  ارزیابی  برای 
استناد  با  پژوهش،  این  در  دارد.  وجود  برازندگی  شاخص 
و  شوک  و   )1995( هامبورگ  و  بامبگارتنر  پیشنهادهای  به 
همکاران )2004(، از شاخص های کای اسکویر )X2( به همراه 
 ،)X2/df( شاخص کای اسکویر بر درجه آزادی ،)P( معنی داری آن
 ،)NNFI( شاخص نرم نشده  برازندگی ،)GFI( شاخص برازندگی
برازندگی تطبیقی  )IFI(، شاخص  برازندگی فزآینده  شاخص 
)CFI(، ریشه میانگین مجذور خطای تخریب )RMSEA( و 
شاخص میانگین مجذور باقی مانده ها  )RMR( برای ارزیابی 
شد.  استفاده  پژوهش  ساختاری  معادله های  مدل  برازندگی 
هم  اکنون معیار دقیقی برای این شاخص ها وجود ندارد، اما 
 X2 دستور کار کلی زیر در ادبیات مطرح شده است: اگر مقدار
معنی دار نباشد، مقدار کای  اسکویر بر درجه آزادی کمتر از 3 
باشد، مقدار شاخص های GFI، NNFI، IFI و CFI باالتر از 
 RMR RMSEA کم تر از 0/08 و مقدار  0/90 باشند، مقدار 
پذیرش  شایان  و  مناسب  مدل  برازش  باشد،   0/05 از  کم تر 
است. بر این پایه، با توجه به مقدار گزارش شده شاخص های 
لحاظ  از  داده ها  که  می شود  مشاهده  )جدول15(،  برازندگی 
آماری با ساختار عاملی مدل معادله های ساختاری متغیرهای 
مدل  بنابراین،  دارند.  همخوانی  و  سازگاری  پژوهش  نهفته 
معادله های ساختاری پژوهش دارای برازش مناسب و شایان 

پذیرشی است.

بحث و نتیجه گیری
قاسمی  تحقیق  نتایج  با  تحقیق  این  از  آمده  بدست  نتایج 
جایگاه  بررسی  به  که  تحقیقی  در   )1393( یارعلی  قوچقارو 

همسو  پرداختند  جنگل  پایدار  مدیریت  در  ترویج  و  آموزش 
عنوان  به  آموزش  اهمیت  به  که  آنان  تحقیق  نتایج  است، 
جایگاه  بررسی  به  برنامه ها،  اجرای  آسانگر  عامل  و  ابزار  یک 
پرداخته  جنگل  پایدار  مدیریت  رویکرد  در  ترویج  و  آموزش 
است نتایج آن نشان می دهد آموزش به عنوان یکی از اقدامات 
مورد  جنگل  پایدار  مدیریت  معیارهای  به  مربوط  اسناد  در 
و  کهنسال  تحقیق  نتایج  با  همچنین  است.  گرفته  قرار  توجه 
بیانگر  آنان  تحقیق  نتایج  است،  همسو    )1388( همکاران 
اهمیت  و  کشاورزی  بخش  در  منابع  محدودیت  که  است  آن 
از  بهینه  و  کامل  استفاده  برای  مناسب  فناوری های  انتخاب 
منابع کمیاب و گران قیمت  در تولید مواد غذایی فراوان و کم 
هزینه نشان می دهد در این زمینه مدیریت بهینه و استفاده 
اهمیت  دارای  درکشاورزی  نوین  فناوری های  و  روش ها  از 
بسزایی است. در این پژوهش به بررس مهم ترین عامل های 
در  مدیریتی  نوین  روش های  کارگیری  به  و  پذیرش  بر  موثر 
حوزه مدیریت منابع آبی با استفاده از الگوی الجیت پرداخته 
است.  شده  بحث  عامل ها  از  یک  هر  نسبی  اهمیت  و  شده 
همچنین عملکرد و نقش برگزاری دوره های ترویجی سازمان 
جهاد کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین عوامل در این امر 

مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته ا ست.
سـنجش بـازار در بهبـود عملکـرد تولیـد و بهـره وری گیـاه 
دارویـی آویشـن تاثیـر معنـادار داشـته اسـت. بنابرایـن رابطه 
شـایان پذیـرش و فرضیه مورد تایید اسـت. نتایـج این فرضیه 
بـا نتایج تحقیـق مرادزاده و همـکاران )1393( کـه در مقاله ای 
به بررسـی نقـش ترویج فرهنــــگ کــــارآفرینی و بازاریابــــی 
در بهبــــود شـاخص های رشد و توسـعه  اقتصادی پرداخته اند 
همسـو بوده که نتایج بیانگر آن اسـت که مسـیر رشـد و توسـعه 
بـر  مبتنـی  کنونـی  جهـان  در  کشـورها  از  بسـیاری  اقتصـادی 

ارتقـای شـاخص های کارآفرینـی و بازاریابـی بـوده اسـت.
همچنین آموزش بر بهبود عملکرد تولید گیاه دارویی آویشن 
تاثیر معنادار داشته است. این یافته با نتایج تحقیق سعیدی 
پور و حبیبی )1391( که به نقش آموزش در توانمندسازی و 
بوده  همسو  پرداختند  سازمان  انسانی  منابع  عملکرد  بهبود 
مهمی  بسیار  نقش  آموزش  که  بود  آن  بیانگر  نتایج  که  است، 
صورتی  در  و  دارد  کارکنان  عملکرد  ارتقا  و  توانمندسازی  در 
اساسی  نیازهای  با  متناسب  سازمان  آموزشی  برنامه های  که 
سازمان باشد موجب بهبود کارایی و اثربخشی نیروی انسانی 

معیار مطلوب

3 و کم تر
کوچک تر از 0/05

9 /0 و باالتر
0/9 و باالتر
0/9 و باالتر
0/9 و باالتر
0/9 و باالتر
0/9 و باالتر

کوچک تر از 0/08

معادله هـای  مـدل  برازندگـی  شـاخص های  جـدول15- 
پژوهـش سـاختاری 

شاخص 

X2/df
RMR

GFI
AGFI

NFI
NNFI

IFI
CFI

RMSEA

مقدار گزارش شده

2/45
0/019
0/95
0/92
0/97
0/90
0/98
0/93

0/077
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سازمان و نیز موجب تحقق اهداف های سازمان در کسب سود 
و مزیت رقابتی پایدار خواهد شد.

این  در  را  ما  که  کسانی  تمام  از  قدردانی:  تشکرو 
ملک  ایرج  ازدکتر  تشکر  با  و  نموده  یاری  و  راهنمایی  تحقیق 
محمدی؛استاد دانشگاه تهران، آقای مهندس مراد شیخ ویسی 
مدیر کل منابع طبیعی استان کرمانشاه، آقای پروفسور عزت 

رازی، دکتر مجتبی  دانشگاه  فرشادفر عضو هیئت علمی  ا... 
تاسه، مهندس آقای علی ایوانی، دکتر جعفر حسین زاده، دکتر 
رحمت اله پرندین؛ )رئیس دانشگاه پیام نور اسالم آباد غرب( ، 
دکتر فرحناز نورایی ؛ عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نوراسالم 
آباد غرب و دکترکیومرث زرافشانی، عضوهیئت علمی دانشگاه 

رازی کرمانشاه که نهایت دقت علمی را داشته اند.
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Abstract
To learn and spread the agriculture concept, has significant role in realizing self-reliance in agricultur-

al products and very unique role in the national development. This study aiming to determine the role of 
promoting and teaching the human source in improving the productivity and function of Thymus Vul-
garis, an herbal medicine, in 2016 in west region of Iran. Regarding the objective this study is applied 
one and regarding the method is functional-descriptive. The sample population includes 136 persons 
of farmers and experts in this field. The number of samples is determined as 100 persons by using the 
Cochran method and sampling by the method of classified-accidental has been done as 40-60 for farmers 
and experts, respectively. To collect data regarding the effect of agriculture office extension courses in 
2015 the Ghaedi standard questionnaire with the Likert spectrum 5-choice scale was used. To evaluate 
the validity of questionnaire, the ideas of Kermanshah agriculture office workers and also university lec-
turers were used and its reliability for the farmer’s questionnaire is 88.0 and for experts is 0.92 by using 
Cronbach alpha. The results of linear regression analysis in SPSS software shows that human resource 
learning components including the evaluation of awareness, assessment and performance and studying 
the market has the efficiency quotient of 91.0 ,86.0 and 87.0 on the thymus and vulgaris thyme produc-
tivity and function, respectively. one can conclude that to enhance this herbal medicine productivity, it 
is vital to pay attention to human source teaching courses.    

Index Terms: promotion and training, human resources, productivity improvement, production, per-
formance, herbal medicine, thyme.
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