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 ترويج سازي خصوصي در مورد استان کرمان کاران پستهاولويت هاي ترجيحات و بررسي 

  کشاورزي 
  

 ٢راضيه نامدار، *١آرمان بخشي جهرمي

 ١٩/١٢/١٣٩٦: تاريخ پذيرش                         ٢٢/٠٤/١٣٩٥: تاريخ ارسال

 چکيده

 صاحبنظران، موضوعي ديدگاه از ايران از جمله و توسعه حال در كشورهاي ترويج سازماني ساختار در تغيير لزوم

ترويج كشاورزي يكي از ابزارهاي . است گرفته قرار توجه مورد حيطه اين انديشمندان نكته توسط اين و است توجه حائز

ترجيحات و بررسي تحقيق حاضر که به منظور  در .توسعه كشاورزي است كه بر سرمايه هاي انساني تكيه دارد

براي  به عنوان ابزار تحقيق پرسشنامه ازکاران استان کرمان انجام شده،  خصوصي سازي ترويج در ميان پستهراهكارهاي 

 پايائيبه روش کرونباخ آلفا، و  ان رسيديد صاحب نظريآن به تا روائي صوري. گرديداستفاده ها  دادهآوري  جمع

 کاران پنج شهرستان پسته خيز شامل پستهجمعيت مورد مطالعه . محاسبه گرديد ۸۹/۰تا  ۸۰/۰هاي آن بين  شاخص

تحليل . نفر تعيين شد ۳۸۲اي تصادفي بود و حجم نمونه  گيري خوشه گيري بصورت نمونه نمونهروش . بود استان كرمان

از ميان انواع شيوه هاي خدمات نتايج تحقيق نشان داد . انجام گرفت SPSSافزار آماري  ها با استفاده از نرم داده

ورزي اولويت هاي اول و دوم پسته اي ترويجي و قرارداد با يک نفر کارشناس کشا خصوصي، شرکت خصوصي و مشاوره

تمام مباحث «کاران عبارتند از  دار مربوط به دريافت خدمات از ديدگاه پسته مباحث اولويت. کاران را تشکيل مي دادند

کاران با يک شرکت  قرارداد فيمابين تعدادي از پستهدو حالت . بودند» هاي پسته مبحث آفات و بيماري«و  »باغ پسته

سازي  کاران بهترين شرايط خصوصي از ديدگاه پسته اي ترويجي و قرارداد با يک کارشناس کشاورزي رهخصوصي و مشاو

 يخصوص يها قرارداد با شرکت يطشود شرا يم يشنهادشده توسط پسته کاران پ يمعرف يها يتبا توجه به اولو .بودند

 هاي يريتافراد، مد يتاکثر. وم محقق گرددد يتدر اولو يکارشناس کشاورز يکاول و قرارداد با  يتدر اولو يجيترو

و  يخصوص يها شرکت/شود کارشناسان ينهاد مپيش لذا اند دانسته داده يت داررا مرجع صالح يجهاد کشاورز

 .شوند معرفي کاران به پسته يکشاورز جهاد يريتمد يدمورد تائ يجيترو اي مشاوره

  اران، استان کرمان ک خصوصي سازي، ترويج کشاورزي، پسته :واژه هاي کليدي
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  مقدمه 

 در روند اين پيگيري شد شروع اروپاي غربي در سازي خصوصي و آزادسازي هاي حركت ١٩٦٠ اواخر دهة از

 به حتي و آغاز جنوبي در آمريكايي ١٩٨٠ دهة در روند اين سير و گرفت قرار شمالي توجه آمريكايي مورد ١٩٧٠ دهة

 بنگاه عملكرد سازي و بهينه توليد منابع كارايي بهبود همچون داليلي به بنا اكشوره يك از هر )١٦( كشيده نيز آفريقا

 ساختاري شيوة تعديل. اند سازي افتاده خصوصي و اقتصادي تعديل هاي سياست و ها اجراي برنامه فكر به دولت، داري

 ۱۹۸۰ دهة از جهاني صاداقت رشد كند شدن بحران با براي رويارويي جهاني سطح در است كه به گسترشي رو اقتصادي

در نتيجه کاهش بسيار وسيع در هزينه هاي عمومي و خدمات دولتي در  ۹۰و  ۸۰در دهه هاي  .است شده اتخاذ بعد به

   .)٢٠،٢٤( کنار نارضايتي در سياست هاي توسعه باال به پايين خدمات غير دولتي توسعه بسيار قابل توجهي پيدا کردند

خصوصي سازي کشاورزي در افزايش قدرت رقابت ميان فراهم آورندگان  از جمله مهمترين ضرورت هاي

 به نوين ترويج چه ، يادآوري مي کند که اگر)٢٠٠٤(ريورا . )٢٢(خدمات و انتقال قدرت قضاوت به کشاورزان مي باشد 

 و پويا كامالً اي پديده رسمي نهادي صورت به كشاورزي ولي ترويج است، داشته وجود نوزدهم قرن در آن امروزي شكل

 .است شده آغاز ١٩٦٠ و ١٩٥٠ هاي دهه از اي مشاوره خدمات كشورها اكثر در كه طوري به آيد، مي به شمار جوان

 كردند مي تامين قبالً راكه خدماتي همه نيستند قادر كه اند رسيده نتيجه اين به اخيراً ها دولت فوق، رغم سابقه علي

 كارآيي و اثربخشي پيرامون و ترديد فزاينده مالي فشارهاي دليل به كشاورزي ترويج هاي برنامه كه آنجا از. دهند ارايه

 هاي فرصت ايجاد همچنين و دولت نقش و كشاورزي هاي نظام بودند، تغييردر گرفته قرار فشار تحت كشاورزى خدمات

  اثربخشي مجدد ارزيابي به ساالري، منجر شايسته و عمومي مشاركت براي فشارهايي و بازاري اقتصادهاي جديد در

 دخالت ساز زمينه كه شوند مي گرفته كار به هايي استراتژي اکنون. كشاورزي شد ترويج خدمات تناسب و هزينه

 و سازي خصوصي تجاري شدن، ها، هزينه بازيافت ترويجي، هاي برنامه در خصوصي خدمات كنندگان تر عرضه گسترده

از طرف ديگر کفيت ارائه خدمات در سطوح محلي بايد مورد نظارت قرار . باشند مي ترويج خدمات كردن قراردادي

گيرد تا بتوان با استفاده از شيوه هاي مديريتي از ايجاد انحرافاتي که ممکن است محل مصرف منابع مالي را به جايي 

  .)٢٦( ديگر سوق دهد جلوگيري کرد

اشـاره مـي کننـد کـه     ) ١٣٧٣(و متوسـلي  ) ١٣٧٧( ، ماهر)١٣٧٤(به نقل از پاکدامن ) ١٣٨٤(فرخي و صديقي 

 خصوصـي  تحـوالت  بسـتر  در خود، انقالب از عمراني بعد برنامة نخستين اجراي آغاز با ١٣٦٠ دهة اواخر از كشور ايران

 عنـوان  گونـاگون  مراجع سوي از داليل مختلفي تاكنون سياستي و مشي خط چنين اتخاذ براي. گرفته است قرار سازي

نظـران،   صـاحب  ديـدگاه  از ايـران  از جمله و توسعه حال در كشورهاي ترويج سازماني ساختار در تغيير لزوم. است هشد
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 هـاي  نظام كه آنجا است و از گرفته قرار توجه مورد حيطه اين انديشمندان نكته توسط اين و است توجه حائز موضوعي

 .شـود  يافت مي دولتي هاي سازمان در نوعاً كه هستند التيمشك همان دچار باشند، ملي مي بوروكراسي از بخشي ترويج

 در آنهـا  ناتوانـايي  و گيـري  تصـميم  در هـا  آن سسـت  گرايش،كارفرمايانه هاي توانايي كمبود برگيرنده در مشكالت اين

ي ، هانتر بيان مـي کنـد کـه نظـام هـا     )١٣٨٣(به نقل ازآقاسي زاده . )١٦( اطالعات دريافتي مي باشد به نسبت واكنش

 هـاي  نارسـائي  همچنـين از  .هسـتند  هـا  گونـاگوني  بـا  تطبيـق  در ناتوان و ناپذير انعطاف ترويج اغلب به شدت متمركز،

  .)٣( باشد مي آن در تخصصي جايگاه ترويج بودن نامشخص ايران، ترويج ساختاري

، بيـانگر بهـره   نيز بيان مي كند كه بررسي روندهاي موجود در ترويج كشورهاي مختلـف ) ١٣٨٤(خاتون آبادي  

نيز بيان مي كند كه از يك طرف محدوديت منابع و امكانـات  ) ١٣٧٥(حسيني . وري اندك نظام هاي ترويج دولتي است

مادي و انساني موجود در سازمان هاي ترويجي امكان تحقق بسياري از اهداف متنوع و اعمال سياسـت هـاي مطلـوب و    

ساري از كشورها، روز به روز دشوارتر مـي سـازد و از طـرف ديگـر، تـرويج      بهره گيري از تجربيات مفيد جهاني را براي ب

، بـا پتانسـيل و   ...)بانك جهاني، راجرز، ريورا، فائو،(كشاورزي دولتي، به نظر بسياري از محافل بين المللي و صاحبنظران 

  .)١٢،۱۰(مع كشاورزي نمي باشدكارايي فعلي آن، به هيچ وجه قادر به برآوردن انتظارات و تامين نيازهاي روزافزون جوا

سيستم هاي مخاطب محور ترويجي، اختصاص يارانـه  ) ٢٠١٢(مطابق يافته هاي تحقيقي توسط دين پناه و زند 

به کشاورزان، سند راهنما، ترويج قراردادي سيستم همراه يا ترويج مبتني بر کاال مهمترين اولويـت هـاي کشـاورزان در    

 . )٢١(اورزان بود که تأکيد زيادي بر محوريت مخاطبان و توانمند سازي دارندميان استراتژي هاي پيشنهادي کش

  :تجارب کنوني نشان مي دهد که خصوصي سازي به چهار شيوه صورت مي گيرد

 .يعني به جاي تأمين منابع مالي از طريق ماليات، ارباب رجوعان خود، هزينه را مي پردازند: پرداخت مستقيم هزينه -۱

 .كه در اين شيوه، بجاي توليد توسط دولت، از پيمانكاران خصوصي استفاده مي شود: پيمانكاري -۲

در طي آن، از دامنه فعاليت دولت كاسته مي شود كه به ترتيب، فـروش موسسـات   : ملي زدايي كردن و حجم زدايي -۳

 .عمومي و سپس رها نمودن بخشي يا تمام وظايف عمومي غير بازرگاني دولت انجام مي گيرد

  .  )٨(شامل برداشتن محدوديت هاي قانوني از بخش خصوصي براي رقابت با بخش دولتي : آزادسازي -۴

بـر مبنـاي ايـن    . از اين ديدگاه رهيافت هاي ترويجي به طور كلي به دو گروه دولتي و خصوصي تقسيم گرديده انـد  -٥

يي كـه در ارتبـاط بـا انتقـال تكنولـوژي      بندي، نقش سازمان هاي ترويجي وابسته به بخش خصوصي، بويژه آنهـا  تقسيم

  . )١٧،٩( ارباب رجوع تعيين گرديده است) ٤دانش و ) ٣نهاده، ) ٢كاال، ) ١: فعاليت دارند، بر اساس چهار زمينه
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 افزايش :از قبيل مواردي شامل ايران در كشاورزي ترويج سازي خصوصي مهمترين اهداف رسد مي نظر به

 دولت؛ از طرف هزينه پرداخت بدون خصوصي ترويج تشكيالت به كارگيري طريق از ترويجي خدمات آموزشي پوشش

هاي  زمينه شدن فراهم آن؛ با خصوصي ترويج رقابت از طريق آن كارآيي افزايش و دولتي ترويج در تحول ايجاد

هاي  رنامهب بخشي اثر افزايش و هاي ترويج؛ فعاليت در )عمده مالكان و خرده(كشاورزان  مختلف گروههاي مشاركت

بنابراين خصوصي سازي ترويج نيز مانند هر رهيافت . )١٦، ٢( باشد مي ممكن، ترويجي نظام بهترين انتخاب با ترويجي

موارد زير را بعنوان ) ٢٠٠٤(به نقل از صادقي ) ١٣٨٨(حسين محمدي . ديگر به دنبال كسب نتايج و پيامدهايي است

  :ذکر مي کند ،نظر قرار گرفته مي شودسازي مد  مواردي كه به عنوان نتيجه خصوصي

 .رضايت ارباب رجوعان حاصل گردد -١

 .كيفيت كار افزايش يابد و هدف به سمت ارباب رجوع مداري سوق كند -٢

 .افزايش تعامل بيشتر بين ارباب رجوعان و مشاوران مورد تاكيد و توجه قرار گيرد -٣

 .)٨( عد عرضه مداري به سمت تقاضا مداري پيش رودخدمات ترويج نيازمحورتر و كاراتر باشند و از ب -٤

 كافي شناخت آنان، جامعه بر حاكم شرايط و وضعيت روستائيان از ترويج، اندركاران دست تا دارد ضرورت امروزه

، رويه بي هاي برداري بهره اثر بر طبيعي منابع زياد، تخريب جمعيت درآمد، ميزان بودن پائين مانند مسائلي .داشته باشند

 نيـاز  طرفـي  از .است كشاورزي پيچيده و غيره گوياي مسائل كشاورزان با آنها تقابل و زيست محيط پيدايش طرفداران

 جديد راهكارهاي از استفاده سمت به ترويج را زمينه، اين در خودكفائي به دستيابي ضرورت و تامين پروتئين به كشور

 ضرورت باشد، جامعه كشاورزان نيازهاي با متناسب كه ترويجي جديد يها برنامه از تدوين قبل بنابراين .است داده سوق

 در و هاي ترويجي فعاليت روند در بنيادي تحول هر از قبل ديگر؛ بعبارت. شناسائي شود آنها هاي توانائي و ها مهارت دارد

 كارآمدي .باشيم داشته ارآمدك و ورزيده مروجين بايد ابتدا و كشاورزي؛ روستائي جامعه متعدد و متغير نيازهاي راستاي

آموزشـي   هـاي  برنامـه  ها، اين صالحيت ارتقاء جهت در دارد كه ضرورت دارد، آنان هاي صالحيت به تام بستگي مروجين

 بـا  .شـوند  شناسايي ها صالحيت اين ابتدا است الزم هايي چنين برنامه تدارك براي كه گردند تدوين و طراحي منظمي

  .)١(باشد  داشته را ها صالحيت از طيف وسيعي بايد او رود، مي انتظار مروج از كه هايي نقش به توجه

بررسي ديدگاه مديران مراکز خدمات و ترويج جهاد کشاورزي نسـبت بـه عوامـل تهديـد کننـده       ي با هدفحقيقت

تقرار و هاي خدمات مشاوره اي و فني کشاورزي نشان داد مهمترين عوامـل تهديـد کننـده اسـ     استقرار و فعاليت شرکت

هاي خدمات مشاورهاي و فني از ديدگاه مديران مراکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي شامل عدم توجه  فعاليت شرکت

ها در تأمين امکانات فيزيکي محـل اسـتقرار،    ها و انعکاس آن به سطوح باالتر، ضعف شرکت به مسائل و مشکالت شرکت
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ا در زمينـه وظـايف محولـه بـوده     و در نتيجه عدم پاسخگويي آنهها  ترکيب نامناسب تخصصي شرکت.. فضاي آموزشي و

مين منابع اعتباري براي تامين امکانات فيزيکي و تقويت و توسعه شرکت هاي عضو شبکه و برگزاري جلسـات و  أت. است

ر مـذکو ها به ترکيب مناسب تخصصي از جمله پيشنهادهاي مطالعه  دوره هاي آموزشي و مشاوره، براي دستيابي شرکت

  .)١٩(بوده است 

به عنوان شکل مهمي از تـرويج   -که ويژگي هاي مهندسين ناظر گندم  )۱۳۸۸(بر اساس تحقيق حسين محمدي 

، نزديک به نيمـي از  و تعيين رابطه آن با ميزان موفقيت ايشان در استان فارس را مورد واکاوي قرار داده است -خصوصي

مساعد و يا کامال مساعد نسبت به نـاظرين   مساعد و نيمي ديگر نگرشي نسبتاًافراد مورد مطالعه، نگرش نسبتا و کامال نا

کمتـر از نيمـي از   . درصد کشاورزان مورد مطالعه، حق الزحمه ناظر خويش را پرداخت نمي کردند ۶۰بيش از. داشته اند

از نيمي از آنان، نـاظرين را   کشاورزان، ناظرين را از نظر آموزشي در حد نسبتا و يا کامال ضعيف ارزيابي کرده اند و بيش

کمتر . تنها کمتر از يک چهارم آنان ناظرين را نسبتاً و کامال قوي ارزيابي نموده اند. نسبتا و کامالً قوي ارزيابي نموده اند

از نيمي از کشاورزان ناظر خويش را از نظر ارتباطي، ضعيف و کامال ضعيف ارزيـابي نمـوده انـد و بـيش از نيمـي ديگـر       

  .)۸( داشته اند که ناظرين از نظر ارتباطي و رفتاري قوي و يا نسبتا قوي مي باشنداذعان 

از بين متغيرهاي مربوط به بهره برداران، نگرش کشاورزان نسبت به طرح مهندسين نـاظر گنـدم، توانسـته اسـت     

البتـه  . ت ناظرين داشته باشدمهم ترين نقش را در پيش بيني ميزان تغييرات متغير ارزيابي بهره برداران از ميزان موفقي

انـد تـا    متغيرهاي پرداخت حق الزحمه به ناظرين، فاصله تا مرکز خدمات، متوسط عملکرد و سن کشاورزان، نيز توانسته

  .)۷(حدودي اين تغييرات را پيش بيني نمايند 

هان پرداخته است، از ديدگاه كارشناسان و مروجين كشاورزي استان اصف) ١٣٨٤(خاتون آبادي  ژوهش هاي پ يافته

نشان داد كه خدمات ترويج خصوصي در بين كشاورزان با درآمد باال نسبت به كشـاورزان بـا درآمـد پـايين از اسـتقبال      

اولويت فعاليت هاي خصوصي ترويجي در زمينه هاي دفع آفات، فني و مكانيزاسـيون، زراعـت و   . بيشتري برخوردار است

نتايج همچنين نشان داد كه توليـد كننـدگان ميـوه جـات و سـبزي جـات       . شدبازاريابي محصوالت كشاورزي شناسايي 

آمادگي بيشتري براي خريد خدمات ترويجي خصوصي از خود دارند و بين ترويج خصوصي از يك طرف و درآمـد واحـد   

  .)١٠( توليدي و سطح اگاهي كشاورز و احساس نياز فوري كشاورز از طرف ديگر همبستگي مثبت بااليي وجود دارد

 جهـاد كشـاورزي،   خـدمات  مركـز  تـا  روستا فاصله ميان ، رابطه)١٣٨٤(بر اساس نتايج پژوهش فرخي و صديقي 

 مركز خدمات به مراجعه دفعات آبي، اراضي ميزان كشاورزي، كار سواد، سابقه سن، اصلي، جاده به نسبت روستا موقعيت

دار  معنـي  كشـاورزي،  ترويج سازي خصوصي به سبتن نگرش كشاورزان با كشاورزي از حاصله درآمد و كشاورزي جهاد
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ميزان تمايل آنان در پرداخـت   و درآمد روستاييان از يک طرف و) اندازه زمين زراعي(بين مقياس مالکيت زمين . نيست

  .)١٠،١٦( هاي ترويج از طرف ديگر رابطه همبستگي مثبت ديده مي شود هزينه

مندي كشـاورزان از خـدمات ترويجـي در    دهد كـه رضـا   نشان مينيز ) ١٣٨٥(نتايج يافته هاي حجازي و سلطاني 

، از خدمات ديگر بيشـتر  ...)معرفي بذر مناسب، زمان مناسب كاشت، نوع كود مناسب، نحوه كاشت و(مرحله كاشت پنبه 

ذخيـره سـازي، انبـارداري، بازاريـابي،     (است و رضامندي كشاورزان از خدمات ترويجي در مورد عمليات پس از برداشت 

. باشد همچنين نياز كشاورزان به اطالعات در مرحله داشت بيشتر از تمام مراحل مي. از همه كمتر است...) بازار رساني و

درصـد از كشـاورزان    ٣/٨٢نظرات پاسخگويان در رابطه با نوع اعتبارات مناسب براي ترويج كشاورزي نشان مي دهد كه 

بـه عبـارت ديگـر    . تامين اعتبـارات تـرويج كشـاورزي موافـق هسـتند     با استفاده از تركيب بودجه دولتي و خصوصي در 

رغم درآمد كم پاسخگويان از كشت پنبه، در صورتي كه ارائه دهندگان خدمات ترويج همراه با عقد قـرارداد معتبـر،    علي

رزي سودآوري الزم براي كشاورزان تضمين كنند، كشاورزان در مورد پرداخت هزينـه در مقابـل خـدمات تـرويج كشـاو     

  .)٦( موافق هستند

و ) ٢٠٠٠(هاي محققين هندي مانند سليمان و سـاداميت   ، با مطالعه بعضي از پژوهش)١٣٨٥(حجازي و سلطاني 

كه در آنها چندين پروژه فناوري اطالعاتي و ارتباطي را مورد بررسـي قـرار داده انـد، در مـورد      )٢٠٠٤(ميرا و همکاران 

اي مربوط به خدمات ترويج در هند نشان داد كه رابطه معنـاداري بـين رضـايت از    تمايل كشاورزان به پرداخت هزينه ه

خدمات، تجاري بودن كشت، سطح تحصيالت، وجود كمبودهايي مثل زمين يا آب و درآمد كشاورزان با تمايل ايشان به 

ر کشـور هـاي   ضمن بررسي شيوه هاي مختلف خصوصي سازي د) ۲۰۰۴( ريورا. )٦( پرداخت هزينه خدمات وجود دارد

مختلف، در ارتباط با کشور آلمان بيان مي کند که مولفه هاي اصلي تغيير در جهـت خصوصـي سـازي شـامل خـدمات      

دمات ترويج توسط کشاورزان تا حـدودي بـا کمـک    اي توسط شرکت هاي خصوصي، فراهم آوردن هزينه هاي خ مشاوره

  .)۲۶( سازمان يافته کشاورزان يارانه هاي دولتي وخدمات ترويجي ارائه شده مختص گروه هاي

 حتي و رايگان به صورت را فراواني فني اطالعات مروجان ايران، روستاهاي ترويجي در هاي فعاليت دهه چند طي

 در فراواني با مشكالت مسير اين در و اند داده قرار آنان اختيار در كشاورزان و ترغيب ها مشوق ارائه با شرايط بعضي در

 پـايين كشـاورزان   پـذيري  ريسـك  ديگـر  طرفي از .اند بوده گريبان به ها دست نوآوري پذيرش برابر در مقاومت زمينه

بـه  . )٢(باشند  اطالعات نمي دريافت قبال در هزينه پرداخت به قادر است كه نحوي به آنان اقتصادي وضعيت و پا خرده

نشان داد كه كشـاورزان   ٢٠٠٣مبابوه در سال در زي) ٢٠٠٣(، مطالعه پامال و همكاران )١٣٨٥(نقل از حجازي و سلطاني 

نتايج اين تحقيق نشان داد كه جنسيت، . مرد نسبت به زنان تمايل بيشتري به استفاده از خدمات خصوصي ترويج دارند
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ويژگي هاي خدمات دامپزشكي و سواد كشاورزان، داراي رابطه مثبت با استفاده كشاورزان از خـدمات خصوصـي تـرويج    

  .)٦( ي سن كشاورزان رابطه منفي با اين متغير داشته استول. بوده اند

استان همدان از پيشروترين استان ها در اجراي طرح خصوصي سازي بوده است و در كل، ارزيابي طرح در اين 

 استان نشان داده است كه از سوي كشاورزان مورد استقبال فراواني قرار گرفته است و كشاورزان نيز اذعان داشته اند كه

دانسته هاي قبلي خود را براي افزايش بهره وري ناكافي مي دانند و نياز به مشاور و كارشناس را در كنار خويش، 

در مجموع مي توان گفت متمرکز زدايي خدمات ترويج کشاورزي در ايران نيازمند درک و  .)۷(احساس مي كنند 

  . )١٨( تأمين عواملي است که موفقيت آن را تضمين مي کنند

 وضعيت در مهمي نقش محصول استراتژيك يك عنوان به پسته ميان محصوالت کشاورزي ايران محصولدر

مطالعات زيادي در ارتباط با اين  .نمايد مي خشك ايران ايفا نيمه و خشك مناطق كشاورزان اقتصادي و اجتماعي

و پورطاهري ز آن جمله مي توان به محصول مهم و استراتژيک در ابعاد اجتماعي و اقتصادي به انجام رسيده است که ا

 بر مؤثر ، عوامل روستايي توسعه در پسته کشت اجتماعي و اقتصادي اثرات تحليلدر ارتباط با  )١٣٩٢(همکاران 

، و بررسي مسائل اجتماعي و اقتصادي )١٣٨٩( مقدم كاران توسط دادرس پسته توسط جديد هاي تكنولوژي پذيرش

و ) ١٣٩٢(و همکاران سليمان،  فال، )١٣٩٤(و همکاران  مهرجردي زارعمهم توسط موثر در توسعه کشت اين محصول 

هاي  در راستاي رسيدن هدف مهم تحقق استراتژي. )١٥، ١٤، ١١، ٥، ٤( اشاره کرد) ١٣٨٧(پور همچنين تهامي

تحقيق راهبردي توسعه اين محصول مهم که خصوصي سازي از جمله موارد مطرح شده توسط صاحب نظران مي باشد، 

حاضر به دنبال بررسي راهکارهايي مفيد و اثربخش در ميان گزيدارهاي ممکن از ديدگاه مخاطبان اصلي يعني 

  .برداران مي باشد بهره

  

  پژوهشروش 

بعنوان  از پرسشنامه .باشد مي )Survey research( روش تحقيق پيمايشي در پژوهش حاضر، روش مورد استفاده

هـاي   شـاخص  و پايائي ان رسيديد صاحب نظرأيآن به ت روائي صوري. گرديداستفاده ها  داده آوري براي جمع ابزار تحقيق

بـراي  . گويـه سـنجيده شـد    ۱۴شاخص نگرش نسبت به اطالعات کشاورزي بـا  : به شرح زير محاسبه شدنيز  پرسشنامه

 ۸۰/۰بين  مختلف هاي ي شاخصبرا استفاده شد که مقدار آلفا (Cronbach Alpha) سنجش پايايي از آماره کرونباخ آلفا

  .محاسبه گرديد ۸۹/۰تا 
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رفسـنجان، سـيرجان، زرنـد،    ( اسـتان كرمـان   کاران پنج شهرستان پسته خيز شامل پستهجمعيت مورد مطالعه 

بـه ايـن شـکل کـه در ابتـدا      . باشـد  اي تصادفي مـي  گيري خوشه گيري بصورت نمونه روش نمونه. باشد مي) کرمان و راور

ترويج و خدمات جهاد کشاورزي بصورت تصادفي انتخـاب و سـپس درهـر خوشـه نمونـه هـا بصـورت         تعدادي از مراکز

 ۱۱بدين ترتيب تعداد مراکز خدمات مـورد نيـاز   . تصادفي انتخاب و جهت تکميل پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند

  . مورد محاسبه گرديد که بصورت تصادفي از پنچ شهرستان به انتخاب گرديد

کـاران هـر    نفر تعيين شـد کـه متناسـب بـا تعـداد پسـته       ۳۸۲، )۱۹۷۰(ه توسط کرجسي و مورگان حجم نمون

  .)٢٣( شهرستان و مراکز خدمات انتخاب شده بطور تصادفي انتخاب شدند

   

  و بحث  ها يافته

کـاران شهرسـتان    پاسـخگو، از پسـته   ۳۸۲از ) ٪۵۲(نفـر   ۲۰۰دهـد کـه    آمارهاي توصيفي پـژوهش نشـان مـي   

 ۶۴(کـاران شهرسـتانهاي کرمـان     پسـته . خيز جهان اسـت شهرستان رفسنجان بزرگترين شهر پسته. باشند ميرفسنجان 

درصـد از پاسـخگويان را    ۴/۱۵، و ۶/۷، ۹/۷، ۷/۱۶نيز به ترتيب ) نفر ۵۹(و زرند ) نفر ۲۹(، راور )نفر ۳۰(، سيرجان )نفر

  ).۱جدول (شوند  شامل مي

سـاله   ۹۰و ۲۲ترين پاسـخگويان بـه ترتيـب     ترين و مسن شد که جوانبا سال مي ۵/۴۹متوسط سن پاسخگويان 

، نمونه مورد )۵۰(و ميانه ) ۵۰(، نما )۵/۴۹(و نزديکي و انطباق ميانگين ) ۳۷۵/۴(باشند که با توجه به مقدار چولگي  مي

  . مطالعه، پراکنشي نرمال دارد

  

  
  .زي و تعداد نمونه تحقيقاسامي شهرستانها، مراکز ترويج و خدمات جهاد کشاور )١ (جدول

 مراکز جهاد کشاورزي نام شهرستان
)تصادفي(انتخاب شده   

تعداد پرسشنامه  تعداد نمونه
 کامل

درصد 
 پرسشنامه

٤/٥٢ ٢٠٠ ٢٠٠ انار، کشکوئيه، بهرمان و حومه رفسنجان  
٧/١٦ ٦٤ ٦٥ مرکزي و چترود كرمان  
٤/١٥ ٥٩ ٦٠ يزدان آباد و حومه زرند  

و ملک آبادزيدآباد  سيرجان  ٩/٧ ٣٠ ٣٠  
٦/٧ ٢٩ ٣٠ مرکزي راور  

مرکز ١١   ١٠٠ ٣٨٢ ٣٨٥ 
 



  )۱۳۹۷( ۵شماره  ،۳جلد  ،مجله علوم و فناوري پسته
  

٨٢ 
 

کاري کشاورزان  هاي تحقيق، سابقه و تجربه پسته بر اساس يافته. باشند مي) درصد ۴/۹۵(پاسخگويان عمدتاً مرد 

سـال   ۳۰کـاري   تجربـه باشد و عدد نما براي  سال مي ۲۴کاري آنها  سال متغير بوده و ميانگين تجربه پسته ۶۰تا  ۱بين 

هکتـار   ۷/۶هکتار با متوسـط   ۲۰۰هکتار تا  ۲۵/۰سطح باغ پسته پاسخگويان از حداقل . باشد مي) ٪ کل پاسخگويان۲۱(

  .متغير بوده است

کالس ترويجـي،  (از پاسخگويان حداقل در يک فعاليت ترويجي ) نفر ۱۷۷(٪ ۴۸دهد که حدود  ها نشان مي يافته

) ٪۵۲(اند و مـابقي   شرکت داشته...) ها، مالقات حضوري و ترويجي، هفته انتقال يافته -تحقيقيبازديد، روز مزرعه، طرح 

) نفـر  ۲۸۵(٪ ۷۵نفـر، نزديـک    ۳۸۲هاي محلي از مجمـوع   از نظر فعاليت در تشکل. اند ها شرکت نداشته در اين فعاليت

  .ضويت داشته انددر يک تشکل ع) ٪۶/۲۹(حداقل عضو يک تشکل بوده و حدود يک سوم پاسخگويان 

کـاران   سـازي تـرويج از ديـدگاه پسـته     يکي از اهداف مهم پژوهش حاضر، بررسي ارجحيت و چگونگي خصوصي

کاران براي دريافت توصيه و راهنمـايي در زمينـه بـاغ پسـته بـا پرداخـت        لذا بررسي شد که درصورتيکه پسته. باشد مي

از پاسـخگويان تـرجيح   % ۵/۳۶حـدود  . داننـد هايي را ارجح ميالزحمه از بخش خصوصي استفاده نمايند، چه راهکار حق

حـدود  . که داراي چندين کارشناس است، قـرارداد ببندنـد   »اي ترويجي شرکت خصوصي و مشاوره «دادندکه با يک  مي

بصـورت افـراد   (» چند کارشناس کشاورزي«نيز قرارداد با % ۳/۲۰و » يک نفر کارشناس کشاورزي«نيز قرارداد با % ۷/۳۲

دهد که ديدگاه فـوق   تحليل آماري نشان مي. اند مابقي نيز نظر خاصي ارائه نداده. اند را ترجيح داده) حقيقي و نه شرکت

 = Chi2 =  ،۶۱/۶۳P(داري  کاران شهرستانهاي مورد مطالعه در ديدگاههاي خود تفاوت آماري معني کلي بوده اما پسته

کـاران شهرسـتان راور تمايـل بـه عقـد قـرارداد بـا يـک کارشـناس           هاز پسـت % ۶/۹۲نحوي که بيش از  هب ،دارند) ۰۰۰/۰

  ).۲جدول (بوده است % ۴/۱۹و % ۴/۲۱کاران سيرجاني و کرماني به ترتيب  اين مقدار براي پسته. اند داشته

اند که تعدادي از باغداران بصورت گروهي با هم  تمايل داشته%) ۱/۵۱(کاران  همچنين بيش از نيمي از اين پسته

از % ۴/۲۰از طرفـي از ديـدگاه   . اي ترويجـي قـرارداد ببندنـد    شـرکتهاي خصوصـي و مشـاوره   /کارشناسـان /کارشـناس با 

ترويجـي   اي شرکتهاي خصوصـي و مشـاوره  /کارشناسان/کاران، بهتر است که هر باغدار بصورت انفرادي با کارشناس پسته

اند که بصورت موردي هر  ش را مشاوره موردي دانستهنيز بهترين رو% ۵/۲۸. قرارداد مشاوره و سرکشي به باغ عقد نمايد

شـرکتهاي  /کارشناسـان /، به کارشـناس )بنا به ضرورت بدون داشتن قرارداد(کاران نياز به راهنمايي داشتند  که پسته زمان

 .الزحمه پرداخـت نماينـد   اي ترويجي مراجعه و در مقابل دريافت توصيه يا سرکشي به باغ پسته، حق خصوصي و مشاوره

را  )P ،۴۱۱/۲۶=Chi2= ۰۰۱/۰( داري هاي مـورد مطالعـه تفـاوت آمـاري معنـي      پراکنش اين ديدگاه ها نيز در شهرستان

  ).۳جدول (دهد  نشان مي



  کشاورزي  ترويج سازي در مورد خصوصي استان کرمان پسته کاراناولويت هاي ترجيحات و بررسي 
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    )درصد(کاران در خصوص شيوه عقد قرارداد با بخش خصوصي  پراکنش ديدگاه پسته: ۲جدول 

  شهرستان
  قرارداد با

  کارشناس کشاورزي يک

کارشناس  چند قرارداد با

  کشاورزي

 شرکتقرارداد با يک 

  کشاورزي

فرقي 

  کند نمي
  جمع

  ۱۰۰  ۵/۱۴  ۹/۴۱  ۲/۲۴  ۴/۱۹  کرمان

  ۱۰۰  ۱/۷  ۹/۴۲  ۶/۲۸  ۴/۲۱  سيرجان

  ۱۰۰  ۰  ۴/۷  ۰  ۶/۹۲  راور

  ۱۰۰  ۱۷  ۸/۲۰  ۹/۱۸  ۴/۴۳  زرند

  ۱۰۰  ۳/۹  ۳/۴۲  ۱/۲۱  ۳/۲۷  رفسنجان

  ۱۰۰  ۴/۱۰  ۵/۳۶  ۳/۲۰  ۷/۳۲  جمع

Chi2 = 63.61              P = 0.000 
  يافته هاي تحقيق: ماخذ

  

  )درصد(کاران  کاران در خصوص شيوه بکارگيري ترويج خصوصي توسط پسته پراکنش ديدگاه پسته: ۳جدول 

  عقد قرارداد بين  شهرستان

  کاران تعدادي از پسته 

  با بخش خصوصي 

  عقد قرارداد بين

  باغدار بصورت انفرادي

  با بخش خصوصي 

ارداد بدون عقد قر

بصورت اخذ مشاوره 

  موردي

  جمع

  ۱۰۰  ۵/۲۹  ۲/۲۶  ۳/۴۴  کرمان

  ۱۰۰  ۹/۱۷  ۳/۱۴  ۹/۶۷  سيرجان

  ۱۰۰  ۴/۷  ۰  ۶/۹۲  راور

  ۱۰۰  ۸/۳۵  ۸/۲۰  ۴/۴۳  زرند

  ۱۰۰  ۶/۳۰  ۳/۲۳  ۲/۴۷  رفسنجان

  ۱۰۰  ۵/۲۸  ۴/۲۰  ۱/۵۱  جمع

Chi2 = 26.411             P = 0.001 
  يافته هاي تحقيق: ماخذ

  

  

  



  )۱۳۹۷( ۵شماره  ،۳جلد  ،مجله علوم و فناوري پسته
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، دو حالت زيـر از ديـدگاه   )۳*۳ماتريس(حالت ممکن  ۹شود که از استنباط مي ۳و  ۲از ترکيب جداول بنابراين 

 :سازي مي باشد کاران بهترين شرايط خصوصي پسته

 اي ترويجي يک شرکت خصوصي و مشاورهکاران با  از پسته تعدادي قرارداد فيمابين  

 س کشاورزييک کارشناکاران با  از پسته تعدادي قرارداد فيمابين  

اي ترويجي نيـز   شرکتهاي خصوصي و مشاوره/کارشناسان/الزحمه به کارشناس حق/از نظر شيوه پرداخت دستمزد

کاران شهرستانهاي کرمان، سـيرجان، راور، زرنـد و    بين ديدگاههاي پسته )P ،۸۶۲/۱۷=Chi2= ۱۲/۰( داري معني تفاوت

  . رفسنجان وجود ندارد

  :، شيوه پرداخت دستمزد به ترتيب اولويت عبارت است از)۱نمودار (در مجموع از ديدگاه آنها 

 )کاران از پسته% ٣/٤٥از ديدگاه (درصدي از اضافه عملکرد  -١

 )کاران از پسته% ٨/٢٨از ديدگاه (پرداخت نقدي  -٢

 )کاران از پسته% ٨/٧از ديدگاه (درصدي از محصول  -٣

  .کند که دستمزد به چه شکل پرداخت شود تفاوتي نمي اند که از نظر آنها نيز بيان کرده% ۲/۱۸ضمنا 

کاران، بايستي مورد تأکيد تـرويج خصوصـي    داري است که از ديدگاه پسته نيز دربرگيرنده مباحث اولويت ۴جدول 

بـراي تحليـل نظـرات    » چند پاسخي«توانست چند پاسخ ارائه کند، از تکنيک  با توجه به اينکه هر پاسخگو مي. قرارگيرد

، مبحـث  %)۶/۴۰(» تمـام مباحـث بـاغ پسـته    «دهد که بيشتريک فراواني پاسخها مربوط به  نتايج نشان مي. اده شداستف

ضـبط و  «موضوعات . قرار دارد» خاک، کود و تغديه گياهي«و در اولويت سوم مباحث %) ۸/۱۹(آفات و بيماريهاي پسته 

کمترين فراواني %) ۱/۲(» احداث، اصالح و هرس باغ«و  %)۱/۲(» بسته بندي و بازاريابي پسته«، %)۸/۱(» فرآوري پسته

از % ۷/۲انـد و در کمتـرين حالـت،    را انتخاب کرده» تمام مباحث باغ پسته« از پاسخگويان گزينه % ۲/۶۳ضمنا . را دارند

  .اند اشاره نموده» ضبط و فرآوري پسته«پاسخگويان، به موضوع 

  
  )درصد پاسخگويان( مناسب پرداخت دستمزد به بخش ترويج خصوصي شيوه: ۱نمودار
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تحليل چند ( کاران مورد مطالعه انتظار دارند ترويج خصوصي بر آن تمرکز کند هايي که پسته فراواني زمينه: ۴جدول

  .)پاسخي

 تعداد  مباحث

(Count) 

 درصد پاسخ

(Pct of Responses)  

 درصد پاسخگويان

(Pct of Cases)  

  ۹/۱۲  ۳/۸  ۴۷  اري پستهآبي

  ۱/۲۹  ۷/۱۸  ۱۰۶  خاک، کود و تغذيه باغ

  ۸/۳۰  ۸/۱۹  ۱۱۲  آفات و بيماري هاي پسته

  ۴/۱۰  ۷/۶  ۳۸  علفهاي هرز پسته

  ۳/۳  ۱/۲  ۱۲  احداث، اصالح و هرس باغ

  ۷/۲  ۸/۱  ۱۰  ضبط پسته و انبارداري

  ۳/۳  ۱/۲  ۱۲  بندي و بازاريابي پسته بسته

  ۲/۶۳  ۶/۴۰  ۲۳۰  کليه مباحث باغ پسته

  ۸/۱۵۵  ۱۰۰  ۵۶۷  جمع

  يافته هاي تحقيق : ماخذ

  

اي ترويجي که خـدمات ترويجـي ارائـه     شرکتهاي خصوصي و مشاوره/کارشناسان/از نظر محل استقرار کارشناس

درصـد مرکـز   % ۱/۲۹اند که در روستاي محل زندگي باغداران مستقر باشند،  کاران ترجيح داده از پسته% ۹/۴۴دهند، مي

حدود يـک پـنجم نيـز بيـان     . اند نيز مرکز شهرستان را بعنوان محل استقرار آنها پيشنهاد داده% ۴/۴يا دهستان و بخش 

  ). ۲نمودار (اند که تفاوتي ندارد که در کجا مستقر باشند  کرده

  
  )درصد( پسته کارانهاي خصوصي ترويج از نظر  بهترين محل استقرار کارشناسان شرکت: ۲نمودار



  )۱۳۹۷( ۵شماره  ،۳جلد  ،مجله علوم و فناوري پسته
  

٨٦ 
 

ــاران اســت نکتــه حــائز اهميــت ديگــر شــيوه اعتمــاد ســازي پســته   ــه پســته. ک ــاران مــي چگون ــه  ک ــد ب توانن

توانـد   اي ترويجي اعتماد نمايند؟ چه مقام، مرجع و يا سـازماني مـي   شرکتهاي خصوصي و مشاوره/کارشناسان/کارشناس

اين متخصصين به جامعه باغـداران باشـد؟ اکثريـت افـراد مـورد      کننده  تاييد کننده، ناظر، صادرکننده پروانه و يا معرفي

انـــد کـــه ايـــن  دار دانســـته و تـــرجيح داده ، مـــديريتهاي جهـــاد کشـــاورزي را مرجـــع صــالحيت )۶/۶۲(مطالعــه  

کـاران معرفـي    اي ترويجي از طريق مديريت جهادکشاورزي به پسته شرکتهاي خصوصي و مشاوره/کارشناسان/کارشناس

، براساس شناختي کـه از مشـاوران بخـش    )يعني پسته کاران(اند که خودشان  بيان کرده% ۳/۱۷حدود ). ۳نمودار(شوند 

ــزينش خواهنـــد کـــرد  خصوصـــي پيـــدا مـــي ــراد را گـ ــه  نيـــز تمايـــل داشـــته% ۳/۱۲. کننـــد، ايـــن افـ انـــد کـ

بع اي ترويجـي از سـوي سـازمان نظـام مهندسـي کشـاورزي و منـا        شرکتهاي خصوصي و مشاوره/کارشناسان/کارشناس

کاران آشنايي با ساختار، وظائف و حتي اسـم و   الزم به ذکر است که بسياري از پسته. کاران معرفي شوند طبيعي به پسته

، معرفي از طريـق سـاير کشـاورزان    %۸.۷نهايتا اينکه . موجوديت سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ندارند

  .اند تري دانسته همکار خود را گزينه مطلوب
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  شرکت هاي خصوصي/ کانال مرجع پسته کاران براي معرفي کارشناسان: ۳نمودار 

 

براي   هاي آموزش به بررسي روشها و شيوه) ٥جدول (قسمتي از پژوهش که با روش تحليل چند پاسخي 

العه، مناسبترين روشهاي ترويجي به کاران مورد مط دهد که ازديدگاه پسته پردازد نشان مي فعاليتهاي ترويجي مي

  :ترتيب اولويت عبارتند از

  )از پاسخگويان% ٩/٩٣ها و پاسخگويي پاسخ% ٤/١٠با فراواني (کاران در باغ  مالقات حضوري کارشناسان با پسته *
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  )از پاسخگويان% ٦/٩١ها و پاسخگويي  پاسخ% ٢/١٠با فراواني (ها و کارگاههاي آموزشي  شرکت در کالس *

با (يعني مالقات در محل کار کارشناس ... مراجعه باغدار به مرکز ترويجي، شرکت، آزمايشگاه، مرکز تحقيقات و  *

  )از پاسخگويان% ٧/٩٠پاسخها و پاسخگويي % ١/١٠فراواني 

  )از پاسخگويان% ٩٠پاسخها و پاسخگويي % ١٠با فراواني (کسب اطالعات از ساير کشاورزان  *

ترويجي در باغ خود فرد و اينترنت  - هاي تحقيقي هاي راديويي، اجراي طرح خاطبان، برنامهاز طرفي از ديدگاه م

  .اند ترين روشها معرفي شده هاي الکترونيک نامناسب و شبکه

 

  

  گيري و پيشنهادات  نتيجه

شناخت نيازها و انگيزه هاي کشاورزان جهت مشارکت در برنامه هاي تمرکز زدايي با تاکيد بـر بعـد مـالي آن از    

اسدي و رزاقي بورخاني مي باشد که در ايـن تحقيـق   ) ١٣٩٢(راج و همکاران مرادي کف پيشنهادات مهم تحقيقي توسط

  )تحليل چند پاسخي(وسايل آموزشي براي فعاليتهاي ترويجي /ارجحيت روشها: ٥جدول

  وسيله آموزش/روش
 تعداد

(Count) 

 درصد پاسخ

(Pct of Responses)  

 درصد پاسخگويان

(Pct of Cases)  
  ٩/٩٣  ٤/١٠  ٢٩٢  کاران در باغ مالقات حضوري کارشناسان با پسته

  ٦/٩١  ٢/١٠  ٢٨٥  هاي آموزشي شرکت در کالس و کارگاه

  ٧/٩٠  ١/١٠  ٢٨٢  )مالقات در محل کار(کار کارشناس  مراجعه باغدار به دفتر

  ٩٠  ١٠  ٢٨٠  کسب اطالع از ساير باغداران

  ٢/٨٥  ٥/٩  ٢٦٥  بازديد از باغات نمونه و الگويي ساير باغداران

  ١/٧٨  ٧/٨  ٢٤٣  ...)کتاب، نشريه و(مطالعه وسايل نوشتاري 

  ١/٧٨  ٧/٨  ٢٤٣  هاي تلويزيوني تماشاي برنامه

  ٥/٧٧  ٦/٨  ٢٤١  هاي آموزشي دي تماشاي قيلم و سي

  ٦/٧٤  ٣/٨  ٢٣٢  هاي راديويي برنامه

  ٤/٧١  ٩/٧  ٢٢٢  ترويجي در باغ خود فرد- اجراي طرحهاي تحقيقي

  ٢/٦٨  ٦/٧  ٢١٢  هاي الکترونيکاينترنت و شبکه

  ٨٩٩  ١٠٠  ٢٧٩٧  جمع



  )۱۳۹۷( ۵شماره  ،۳جلد  ،مجله علوم و فناوري پسته
  

٨٨ 
 

کمـي بـيش ازيـک سـوم از     يافته هاي تحقيـق حاضـر حـاکي از آن اسـت کـه      . )۱۳،۱۸،۱( مورد تامل قرار گرفته است

راي کـه دا  »اي ترويجـي  شرکت خصوصي و مشاوره «دادند از ميان انواع خدمات خصوصي با يک  پاسخگويان ترجيح مي

و يک پـنجم افـراد   » يک نفر کارشناس کشاورزي«حدود يک سوم نيز قرارداد با . چندين کارشناس است، قرارداد ببندند

مابقي نيـز نظـر خاصـي    . اند را ترجيح داده) بصورت افراد حقيقي و نه شرکت(» چند کارشناس کشاورزي«نيز قرارداد با 

فت شرکت هاي خصوصي مشاوره اي در اولويت اول براي پسته کاران قـرار  بنابراين در مجموع مي توان گ. اند ارائه نداده

تحليل آماري نشان داد که ديدگاه فوق کلي بوده . دارند در حاليکه قرارداد با کارشناس در کمترين اولويت آنها مي باشد

  .داري دارند هاي مورد مطالعه در ديدگاههاي خود تفاوت آماري معني کاران شهرستان اما پسته

اند کـه تعـدادي از باغـداران بصـورت گروهـي بـا هـم بـا          کاران تمايل داشته همچنين بيش از نيمي از اين پسته

از طرفـي از ديـدگاه يـک پـنجم از     . اي ترويجـي قـرارداد ببندنـد    هاي خصوصي و مشـاوره  شرکت/کارشناسان/کارشناس

اي ترويجـي   شرکتهاي خصوصـي و مشـاوره  /رشناسانکا/کاران، بهتر است که هر باغدار بصورت انفرادي با کارشناس پسته

 .)١٣،١( که اين يافته با نتايج تحقيق رزاقي بورخاني هـم راسـتا مـي باشـد     .قرارداد مشاوره و سرکشي به باغ عقد نمايد

کـاران نيـاز بـه     اند که بصورت موردي هر زمـان کـه پسـته    کمتر از يک سوم نيز بهترين روش را مشاوره موردي دانسته

اي  شـرکتهاي خصوصـي و مشـاوره   /کارشناسـان /، بـه کارشـناس  )بنا به ضرورت بدون داشتن قـرارداد (ايي داشتند راهنم

هر چنـد پـراکنش ايـن    . الزحمه پرداخت نمايند ترويجي مراجعه و در مقابل دريافت توصيه يا سرکشي به باغ پسته، حق

بنابراين از تحليل نتايج فوق چنـين  . دهد ي نشان ميدار ديدگاه ها نيز در شهرستانهاي مورد مطالعه تفاوت آماري معني

کــاران بهتــرين شــرايط  ، دو حالــت زيــر از ديــدگاه پســته)۳*۳مــاتريس(حالــت ممکــن  ۹اســتنباط مــي شــود کــه از 

  :سازي مي باشد خصوصي

 اي ترويجي  کاران با يک شرکت خصوصي و مشاوره قرارداد فيمابين تعدادي از پسته 

 کاران با يک کارشناس کشاورزي از پسته قرارداد فيمابين تعدادي  

بيشـتر  : کاران، که بايستي مورد تاکيد ترويج خصوصـي قرارگيـرد عبارتنـد از     دار از ديدگاه پسته مباحث اولويت

و در » مبحث آفات و بيماريهاي پسته«، »تمام مباحث باغ پسته«ها مربوط به دريافت خدمات در ارتباط با  فراواني پاسخ

بسـته بنـدي و   «، »ضـبط و فـرآوري پسـته   «موضـوعات  . قـرار دارد » خاک، کود و تغديه گيـاهي «مباحث اولويت سوم 

نگاه دقيق تـر بـه   . کمترين فراواني مورد نياز پسته کاران را نشان دادند» احداث، اصالح و هرس باغ«و » بازاريابي پسته

کمترين و مسائل مربوط بـه بـاغ پسـته و آفـات و      اين اولويت ها نشان مي دهد که مسائل مربوط به فراوري و بازاريابي
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بيماري هاي پسته از ولويت هاي اوليه پسته کاران مي باشند که پيشنهاد مـي شـود در اولويـت برنامـه هـاي خـدمات       

  . خصوصي سازي قرار گيرد

ـ    شرکتهاي خصوصي و مشاوره/کارشناسان/از نظر محل استقرار کارشناس ه اي ترويجي که خـدمات ترويجـي ارائ

نشان داد که ارزيـابي کشـاورزان نسـبت بـه موفقيـت نـاظران       ) ١٣٩٠(حسين محمدي و حياتيدهند، نتايج تحقيق  مي

ترويج کشاورزي با مسافت آنها از مراکز دسترسي ارتباط معکوسي دارد که اين يافته در ارتباط با نتايج ايـن تحقيـق در   

اند کـه در روسـتاي محـل زنـدگي باغـداران       کاران ترجيح داده تهحدود نيمي از پس. )۸( ارتباط با مسافت همخواني دارد

ازآنان نيـز مرکـز شهرسـتان را    ) درصد ۴( مستقر باشند، کمتر از سه درصد مرکز بخش يا دهستان و درصد بسيار کمي

ترويجـي  نتايج اين انتخاب از طرف باغداران از لحـاظ دسترسـي بـه خـدمات     . اند بعنوان محل استقرار آنها پيشنهاد داده

تواند کامال قابل قبول باشد به اين دليل که هر چقدر مسافت محل باغ تا محل استقرار خدمات کمتر باشد مي تـوان   مي

  . خدمات بهتر و بيشتري از کارشناسان دريافت کرد

اي ترويجي نيـز   شرکتهاي خصوصي و مشاوره/کارشناسان/الزحمه به کارشناس حق/از نظر شيوه پرداخت دستمزد

هاي کرمان، سيرجان، راور، زرند و رفسنجان وجـود نـدارد ولـي     کاران شهرستان داري بين ديدگاههاي پسته معني وتتفا

  . درصدي از اضافه عملکرد بهترين حالت ممکن بوددر مجموع از ديدگاه آنها، شيوه پرداخت دستمزد به صورت 

تواند تاييد کننـده، نـاظر، صـادرکننده     ران ميدر خصوص اينکه چه مقام، مرجع و يا سازماني از ديدگاه پسته کا

بـيش از نيمـي از افـراد مـورد مطالعـه،      –کننده اين متخصصين به جامعه باغداران باشد، اکثريت افراد  پروانه و يا معرفي

شـرکتهاي  /کارشناسـان /انـد کـه ايـن کارشـناس     دار دانسته و ترجيح داده مديريتهاي جهاد کشاورزي را مرجع صالحيت

اين امر نشان دهنده اعتماد . کاران معرفي شوند اي ترويجي از طريق مديريت جهادکشاورزي به پسته مشاوره خصوصي و

پسته کاران به شيوه ها و کارشناسان پيشنهادي مديريت جهاد کشاورزي مي باشد و لذا مـي تـوان در ايـن راسـتا و بـا      

سط پسته کاران پيشنهادات مطرح شده توسـط آنـان را   توجه به اولويت هاي مکاني و شيوه هاي انتخابي نوع خدمات تو

  . در راستاي دستيابي هر چه بهتر به اهداف خصوصي سازي ارائه نمود

براي فعاليتهاي ترويجي   هاي آموزشبخشي از پژوهش که با روش تحليل چند پاسخي به بررسي روشها و شيوه

. )١٨( مي باشد) ١٣٩٢(د تاکيد مرادي کفراج و همکاران اهميت برگزاري دوره هاي آموزشي از نتايج مور. پردازد مي

ترين روشهاي  کاران مورد مطالعه، مناسب دهد که ازديدگاه پسته يافته هاي تحقيق حاضر در ارتباط با آموزش نشان مي

 ها و کارگاههاي آموزشي کاران در باغ و شرکت در کالس آموزشي ترويج شامل مالقات حضوري کارشناسان با پسته

  . بودند
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با توجه به اولويت هاي معرفي شده توسط پسته کاران پيشنهاد مي شود شرايط قرارداد با شرکت هاي 

، افراد يتاکثر .ي در اولويت دوم محقق گرددکارشناس کشاورز يک با خصوصي ترويجي در اولويت اول و قرارداد

 يها شرکت/کارشناسانا پيشنهاد مي شود لذ اند دانسته داده دار يترا مرجع صالح يجهاد کشاورز هاي يريتمد

 يدگاهازدهمچنين  .شوند معرفي کاران به پسته يکشاورز جهاد يريتمد مورد تاييد يجيترو اي و مشاوره يخصوص

بود که به عنوان  کارشناسان يشامل مالقات حضور يجترو يآموزش يروشها مناسبترين مطالعه، مورد کاران پسته

شود شرکت هاي خدمات مشاوره خصوصي با نظارت مديريت هاي جهاد کشاورزي، در راهکاري مؤثر پيشنهاد مي 

  . صورت امکان اين شيوه را در اولويت روش هاي ديگر آموزشي قرار دهند
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