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چکيده

تحقیق حاضر به ارزیابی عملکرد مهندسین ناظر در افزایش تولید گندم در سال زراعی  1385-86در استان کرمانشاه
از دیدگاه مهندس�ین ناظر پرداخته اس�ت.این نوع تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و به روش توصیفی  ،همبس�تگی
می باش�د که ش�یوه اجرای آن به صورت میدانی و با اس�تفاده از پرسش�نامه صورت گرفته است .در این تحقیق روش
نمونه گیری خوشه ای برای انتخاب مهندسین ناظر طرح محوری گندم در سال زراعی  1385-86در استان کرمانشاه
مورد اس�تفاده قرار گرفت و در نهایت از مهندس�ین ناظر طرح محوری گندم در سال زراعی  1385-86سرشماری به
عمل آمد .حجم نمونه برای مهندسین ناظر شامل  126نفراز مهندسین ناظر طرح محوری گندم می باشد و برای تجزیه
و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSاس�تفاده ش�ده اس�ت .نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق از
دیدگاه مهندس�ین ناظر نش�ان می دهد که بین متغیرهای سن ،عمل به توصیه های کشاورزی در مرحله داشت  ،عمل
به توصیه های کشاورزی در مرحله برداشت ،تعداد بهره برداران ،دفعات تماس با کشاورزان ،دفعات بازدید مهندسین
ناظر از مزارع دیم ،استفاده از روش آموزشی با عملکرد مهندسین ناظر در افزایش تولید رابطه معنی داری وجود دارد.
نتایج حاصل از تأثیر جمعی متغیرهای مس�تقل بر متغیر وابس�ته از طریق رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که
متغیرهای عمل به توصیه های کش�اورزی در مرحله برداش�ت ،اس�تفاده از روش های آموزش�ی و عمل به توصیه های
کشاورزی در مرحله داشت تأثیر مثبتی بر عملکرد مهندسین ناظر در کشت گندم داشته است.
كلمات کليدي :گندم ،مهندسین ناظر ،عملکرد
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Assessing of the performance of supervising engineers in increasing productivity wheat
By: A.Golzari, Expert in Agriculture Engineering Islamic Azad University, Olum Tahghighat Branch (Corresponding
Author; Tel: +989183592712), Mirdamadi S.M. and Hosseini S.M. Associated Professors of Islamic Azad University
Olum Tahghighat Branch.
This study aimed at assessing of the performance of supervising engineers in increasing productivity wheat in
agricultural year 1385-1386 in Kermanshah province from supervising engineers perspective.so This study is
using applied, descriptive, correlation methods that were accomplished with square method and by using of
questionnaire. The method which is used in this study is multi steps breading sampling for choosing supervising
engineers which are under cover of wheat plan in agricultural year 1385-1386 in Kermanshah province. And at
the end census was done in this area by 126 supervising engineers which were selected as a sample and the result
of the study was analyzed by using SPSS software. the results of correlation between the study variables from
supervising engineers point of view show that there is a meaningful relationship between age, using agricultural
suggestions in the cultivation period, using agricultural suggestions in the pickup period, the number of operators,
the number of contact with the farmers, the number of engineers whom visits dry wheat land, using educational
tools, and performance of supervisor engineers in increasing production as dependent variable. The results of
plural independent variables on dependent variables based on multiple variables by using regression analysis
shows that using agricultural suggestions in the cultivation period and using agricultural suggestions in the pickup
period had positive impact on supervising engineers’ performance in increasing production.
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مقدمه

در میان محصوالت زراعی ،گندم از جمله قدیمی ترین گیاهان زراعی
مورد اس��تفاده انسان است که در سطح وسیع کشت و به بیشترین مقدار
تولید می ش��ود و به عنوان یکی از اساس��ی ترین منابع در الگوی غذایی
ایرانی��ان ،از جایگاه ویژه ایی برخوردار اس��ت 17.درصد از کل اراضی زیر
کش��ت محصوالت کش��اورزی در جهان را گندم تصرف نموده است و در
مس��احتی حدود  100میلیون هکتار در کش��ورهای در حال توس��عه به
اس��تثنای کشورهای آس��یای مرکزی و قفاز کشت می گردد ( .)13دامنه
وس��یع و س��ازگاری زیاد این گیاه و همچنین مصارف متنوع این غله در
تغذیه انس��انها باعث گردیده که به عن��وان مهمترین غله جهان بویژه در
کش��ورهای درحال توسعه و جهان س��وم مطرح گردد و حدود  20درصد
منابع غذایی مردم جهان را تش��کیل دهد ( .)6بنابراین امروزه ،در جهان
نیاز به افزایش تولید محصول گندم بر کس��ی پوش��یده نیست  .در همین
راس��تا ،کش��ورهای مختلف با بهره گی��ری از دس��تاوردهای تحقیقاتی و
مطالعاتی متعدد همواره س��عی در افزایش تولید این محصول داشته اند.
کش��ور ما نیز با اس��تفاده از توانمندی های متخصصی��ن و قابلیت بالقوه
تولید کش��اورزی (به دلیل وجود تنوع اقلیمی) س��عی در باال بردن تولید
خود داش��ته است ،که نمونه آن تهیه طرح افزایش عملکرد و تولید گندم
با هدف افزایش تولید گندم ،تحول در امور زیربنایی و زیر ساختی زراعت
گندم و دس��تیابی ب��ه خود اتکای��ی در زمینه این محصول اس��تراتژیک
می باش��د ( .)4در این راس��تا و بر مبنای فراهم س��ازی نیازهای اساسی
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تولید و به منظور افزایش تولید گندم که قوت اصلی مردم کشورمان است
اقداماتی توسط متولیان امر صورت گرقته است ( .)3از جمله این اقدامات
می توان به تصویب و اجرای طرح محوری گندم همزمان با ش��روع برنامه
اول توس��عه از سال  1368در سطح کشور به منظور دستیابی به عملکرد
باال در س��طح با بهره گیری از دس��تاوردهای علمی و فنی و با استفاده از
روش ها و عوامل مؤثر در افزایش تولید نظیر استفاده صحیح از کود های
شیمیایی ،بذور اصالح ش��ده با بازدهی زیاد ،آبیاری صحیح بهبود مبارزه
با آفات و بیماری ها ،مکانیزاس��یون کاش��ت و برداش��ت توأم با آموزش و
هدایت کش��اورزان در مراح��ل مختلف تولید و تروی��ج روش های جدید
و تش��ویق کش��اورزان به ایجاد تش��کل های تعاونی به منظور یکپارچگی
اراضی جهت تس��هیل کاربرد ماشین آالت و ارائه بهتر خدمات فنی اشاره
کرد ( .)5که طی این برنامه گندم از رش��د بس��یار خوبی برخوردار ش��د
به نحوی که در طول یک برنامه پنج س��اله ب��ا تحقق  48/5میلیون تنی
کل تولیدات ،نس��بت به  45/3میلیون تن پیش بینی شده ،میزان تحقق
برنامه  107/2درصد بود ( .)4بنابراین در فرایند توس��عه بخش کشاورزی
عوامل متع��ددی ایفای نقش می کنند که مهمترین آنها منابع انس��انی،
س��رمایه و س��ودآوری ،فناوری ،آموزش و مدیریت می باشند .بی شک در
مجموعه این عوامل ،اثرگذاری منابع انس��انی و مدیریت از جایگاه خاصی
برخوردار اس��ت و این دو عامل در هدایت و بهبود بهره وری سایر عوامل
نیز تأثیر به س��زایی دارد ( .)7در همین راس��تا استفاده بهینه و مدیریت
ظرفی��ت ه��ای بالفعل و بالقوه هر بخش اقتصادی زمینه س��از توس��عه و
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پیش��رفت آن بخش است.کیفیت و کمیت نیروی انسانی به عنوان یکی از
عوامل مؤثر بر توس��عه بخش و ملی اس��ت که همواره مورد توجه مدیران
اثربخش بوده اس��ت .در بخش کش��اورزی نیز،کارشناسان دولتی مستقر
در مراکز خدمات جهادکش��اورزی ،به لحاظ کمیت ،توانایی جوابگویی به
نیازهای فنی و مشاورهایی کلیه مزارع و کشاورزان تحت پوشش را ندارند.
از اینرو فارغ التحصیالن کش��اورزی به عن��وان ظرفیت بالقوه ،مورد توجه
مدیری��ت طرح گندم قرار گرفت��ه و از آن به عنوان اهرم��ی برای اهداف
منته��ی به خودکفایی گندم در قالب پ��روژه مدیریت اصولی مزارع گندم
به��ره ب��رداری می گ��ردد ( .)8در این بین دولت به عن��وان برنامه ریز و
حامی تولید کنندگان و مولدان نقش بسیار مهمی بر عهده دارد،به همین
جهت وزارت جهادکش��اورزی از طریق طرحهای ترویجی ،خود به آموزش
تولیدکنندگان می پردازد که این امر باعث افزایش دانش و آگاهی و ایجاد
تغییر در نگرش��ها و بینش��ها و نهایتاً افزایش مهارت های فنی و حرفه ای
کشاورزان می گردد ( .)10غیاثوند ( )9که عملکرد کارشناسان ناظر طرح
محوری گندم بر میزان تولید در اس��تان قزوی��ن را مورد مطالعه قرار داد
به این نتیجه رس��ید که بین متغیرهای س��طح تحصیالت ،تجربه کاری،
دفعات تماس با کش��اورزان و اس��تفاده از روش های آموزش��ی با متغیر
مالک اثربخش��ی عملکرد کاشناس��ان ناظر در افزایش تولید رابطه مثبت
و معنی داری وجود دارد ولی متغیرهای جنس��یت ،رشته تحصیلی و نوع
اراضی تحت پوش��ش در افزایش تولید اثری ندارد .در گزارش ش��فیعی و
مل��ک محمدی ( )11که رابط��ه فعالیت های ترویجی با پیش��رفت طرح
مح��وری گندم را مطالعه کردند ذکر ش��ده که بی��ن ویژگی های فردی،
وس��عت اراضی ،اندازه بزرگتری��ن قطعه با افزایش عملک��رد گندم رابطه
معن��ی دار وج��ود دارد و بهره من��دی از آموزش ه��ای ترویجی و بازدید
از م��زارع در افزایش عملکرد نقش مؤثری داش��ته ان��د .اقتداری ( )1که
عملکرد مهندس��ین ناظر در توسعه پایدار کش��اورزی در استان کرمانشاه
را ارزیاب��ی نمود به این نتیجه رس��ید که میان س��طح تحصیالت ،تجربه
کاری ،میزان اراضی تحت پوش��ش ،بازدید از مزارع ،استفاده از روش های
آموزش��ی با عملکرد مهندس��ین ناظر در توس��عه پایدار کشاورزی رابطه
مثبت و معنی دار وجود دارد .رس��ولی ( )5در تحقیق خود که به بررسی
عوامل مؤثر بر مش��ارکت کش��اورزان بر فعالیتهای ترویجی طرح محوری
گندم پرداخته است نشان داد که میان متغیرهای سن ،میزان تحصیالت،
میزان زمین آبی ،ارتباط آموزش های ترویجی با نیاز کش��اورزان با متغیر
عوام��ل مؤثر بر مش��ارکت گن��دم کاران در فعالیت ه��ای ترویجی طرح
محوری گندم رابطه وجود دارد .نتایج بیرجندی ( )2نش��ان داد که میان
متغیرهای دفعات تماس با کش��اورزان ،میزان شرکت مهندسین ناظر در
دوره های آموزشی ،ارتباط محتوای کالس ها با نیاز مهندسین ناظر ،ارتباط
دوره های آموزش عملی با نیاز ش��غلی ،استفاده از وسایل کمک آموزشی،
استفاده از روش آموزشی ،عمل به توصیه های مهندسین ناظر در مرحله
داش��ت با اثربخشی فعالیت های مهندسین نظر در کاهش ضایعات گندم
رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. .همچنین کنش��لو( )10در تحقیق
خود نش��ان داد که بین س��طح تحصیالت ،س��طح زیر کشت ،شرکت در
کالس ه��ای آموزش��ی – ترویجی و اس��تفاده از روش های آموزش��ی –
ترویجی با متغیراثربخش��ی آموزش های ترویجی گندم کاران در افزایش
تولی��د گندم رابطه مثبت و معنی داری وج��ود دارد .ولی بین متغیرهای
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دفع��ات تماس با م��روج ،دفع��ات بازدید از م��زارع با متغیر اثربخش��ی
آموزش ه��ای ترویجی گندم کاران در افزایش تولی��د گندم رابطه وجود
ندارد .با توجه به اینکه اس��تان کرمانش��اه دارای  820هزار هکتار اراضی
مس��تعد کشاورزی است و با تولید ساالنه  800هزارتن گندم مقام چهارم
تولید گندم در کشور را دارد و در سال زراعی  1385-86با تحت پوشش
قرار دادن  141600هکتار اراضی دیم و  47200هکتار اراضی آبی توسط
مهندس��ین ناظ��ر مقام اول را از این لحاظ در ای��ن طرح از آن خود کرده
است (  )12بنابراین پرداختن به بررسی عملکرد مهندسین ناظر گندم در
استان کرمانش��اه با توجه به روش های بکارگرفته شده در زمینه افزایش
تولید امری الزم و ضروری اس��ت ( .)1همچنین یک بررس��ی همه جانبه
الزم است تا تاثیر فعالیت های کارشناسان ناظر طرح خودکفایی گندم در
افزایش توانایی و مهارت کش��اورزان گندم کار در افزایش تولید مشخص
گردد .هدف کلی این تحقیق بررس��ی عملکرد مهندسین ناظر در افزایش
تولید گندم در س��ال زراعی  1385-86در اس��تان کرمانش��اه می باشد.
اهداف اختصاصی که این تحقیق دنبال می کند عبارتند از:
 -1بررس��ی مش��خصات زراعی اراضی گندم آبی و دیم تحت پوشش
مهندسین ناظردر استان کرمانشاه
 -2بررسی مش��خصات ارتباطی و نگرشی مهندسین ناظر در استان
کرمانشاه
 - 3بررس��ی تأثیر روش های بکار گرفته شده توسط مهندسین ناظر
در بهبود عملکرد طرح در استان کرمانشاه

مواد و روش ها

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به روش توصیفی ،همبستگی
می باش��د .جامعه آماری شامل  132نفر از مهندسین ناظر طرح محوری
گندم اس��ت که در س��ال زراعی  1385-86با کشاورزان گندم کار استان
قرارداد همکاری منعقد نموده اند که از این تعداد  126نفر به پرسشنامه ها
پاسخ دادند و بررسی شدند .در تحقیق حاضر به منظور انجام نمونه گیری
جهت تعیین جمعیت مورد مطالعه از روش نمونه گیری خوش��ه ایی چند
مرحله ایی استفاده شده است .در این تحقیق ابتدا از میان  13شهرستان
استان کرمانشاه بر مبنای شرایط آب و هوایی در سه منطفه شمال شرقی،
مرکز و جنوب غربی 3 ،شهرستان سنقر کلیایی ،کرمانشاه و سرپل ذهاب
ب��ه عنوان نمونه انتخاب گردید.در مرحله بعد در میان هر شهرس��تان به
روش نمونه گیری تصادفی ساده دهستان هایی انتخاب گردید و در نهایت
از مهندس��ین ناظر تحت پوش��ش طرح محوری گندم در دهستان ها در
س��ال زراعی  1385-86سرشماری صورت گرفت .متغیرهای مستقل این
تحقیق شامل س��ن ،میزان تحصیالت ،رش��ته تحصیلی مهندسین ناظر،
جنس��یت ،تعداد بهره برداران تحت نظارت مهندسین ناظر ،دفعات تماس
با کشاورزان ،استفاده از روش های آموزشی برای گندم کاران ،استفاده از
وسایل کمک آموزشی برای گندم کاران ،دفعات بازدید مهندسین ناظر از
مزارع گندم آبی ،دفعات بازدید مهندسین ناظر از مزارع گندم دیم ،عمل
به توصیه های کش��اورزی در مرحله کاشت ،داشت و برداشت می باشند.
متغیر وابس��ته تحقیق ،عملکرد مهندس��ین ناظر در افزایش تولید گندم
در س��ال زراعی  1385-86در استان کرمانشاه می باشد .در این تحقیق،
ب��رای جمع آوری اطالع��ات از دو روش مطالعات کتابخانه ای ،اس��تفاده
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از اطالعات اداره و س��ازمان های مرتبط و تحقیق میدانی اس��تفاده شده
اس��ت و در روش میدانی از پرسش��نامه اس��تفاده گردیدکه پس از روایی
سنجی توسط اساتید متخصص ذیربط  ،پایایی آن بوسیله آزمون کرونباخ
آلفا تأیید ش��د .ضریب کرونباخ آلفا برای این پرسش��نامه  86درصد بود.
تحلیل های آماری در تحقیق حاضر به تناسب مقیاس متغیرها (فاصله ای
یا ترتیبی) با کمک روش های آماری ضریب همبس��تگی پیرسون صورت
گرفت .همچنین برای تعیین س��هم هر ی��ک از متغیرهای پیش بینی در
تبیین واریانس متغیر مالک از رگرسیون گام به گام استفاده شد.

نتایج و بحث

در این بخش ،ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان ،مشخصات
ارتباطی و روابط میان متغیرهای مس��تقل با متغیر وابسته مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند.
ویژگی های جمعیت شناختی

بررسی نتایج نش��ان می دهد که متوسط سن مهندسین ناظر مورد
مطالعه در این تحقیق  30/13س��ال می باش��د ،که جوان ترین آنها 24
س��ال و مسن ترین آنها  42سال داشته اند .بیش��ترین فراوانی مربوط به
طبقه س��نی  26تا 30س��ال و کمترین فراوانی مر بوط به طبقه سنی 41
تا  45سال است.
از نظر جنس��یت در این تحقیق  80نفر ( 63 /5درصد) از مهندسین
ناظ��ر مورد مطالعه م��رد و  46نفر ( 36/5درصد) زن می باش��ند .از نظر
س��طح تحصیالت ،حدود  88/9درصد از مهندسین ناظر مورد مطالعه ،با
بیش��ترین فراوانی دارای تحصیالت کارشناس��ی ،حدود  7/9درصد دارای
تحصیالت کارشناس��ی ارش��د و  3/2درص��د با کمتری��ن فراوانی دارای
تحصیالت کاردانی بوده اند.
نتای��ج ارائ��ه ش��ده در جدول  1نش��ان می دهد که به لحاظ رش��ته
تحصیلی ،حدود  47/6درصد از مهندس��ین ناظر با بیش��ترین فراوانی در
رش��ته زراعت تحصیل نموده اند .همچنین  24/6درصد در رش��ته ترویج
و آموزش کش��اورزی 7/1،درصد در رش��ته آبیاری 6/3 ،درصد در رش��ته
گیاه پزش��کی 0/4 ،درصد در رش��ته ماش��ین آالت 0/4 ،درصد در رشته
خاک شناس��ی و  3/2درصد در رشته تولیدات گیاهی تحصیل نموده اند.
ضمن اینکه  4نفر از افراد مورد مطالعه به پرسش مذکور پاسخ نداده اند.
جدول  - 1توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سطح سواد
سطح سواد

فراوانی

درصد واقعی

کارشناسی ارشد

10

7/9

کارشناسی

112

88/9

کاردانی

4

3/2

جمع

126

100

(منبع :یافته های تحقیق)
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متوس��ط اراضی گندم آبی تحت پوش��ش طرح محوری گندم در این
تحقیق  92/96هکتار بوده اس��ت که کمترین اراضی  5هکتار و بیشترین
اراضی  217هکتار می باشد .متوسط اراضی گندم دیم تحت پوشش طرح
محوری گندم در این تحقیق 230/31هکتار بوده است که کمترین اراضی
 12هکتار و بیشترین اراضی  425هکتار می باشد.
در خص��وص نح��وه نظ��ارت جه��ت پیگیری کاره��ا  ،نتایج نش��ان
می دهد که حدود  68/3درصد از مهندس��ین ناظر طرح محوری گندم ،
امور نظارتی را به ش��یوه فردی انجام و پیگی��ری می نمایند .ضمن اینکه
 28/6درص��د به صورت گروهی و 1/6درصد به ص��ورت گروهی در قالب
شرکت تعاونی امور نظارتی را پیگیری می نمایند.
مشخصات ارتباطی و آمار تحلیلی

متوس��ط تع��داد دفعات بازدید مهندس��ین ناظر از م��زارع آبی تحت
پوش��ش طرح  3/65بار در طول ماه می باش��د.که کمترین دفعات بازدید
 1ب��ار و بیش��ترین دفعات بازدید  10ب��ار در طول ماه بوده اس��ت .الزم
به ذکر اس��ت ک��ه  23نفر از مهندس��ین ناظر اراضی آبی تحت پوش��ش
نداشته اند .نتایج ضریب همبستگی بین دو متغیر دفعات بازدید از مزارع
آب��ی و عملکرد مهندس��ین ناظر در افزایش تولید گندم نش��ان می دهد
که بین دو متغییر مذک��ور رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارت دیگر
دفعات بازدید از مزارع آبی مس��تقل از عملکرد مهندسین ناظر می باشد.
تحقیقات ش��فیعی و ملک محمدی ( )11و بیانگر آن است که بین بازدید
از مزارع و بررس��ی فعالیت های ترویجی با پیش��رفت طرح محوری گندم
رابطه مثبت ومعنی دار وجود دارد.
متوس��ط تعداد دفعات بازدید مهندس��ین ناظر از م��زارع دیم تحت
پوشش طرح  3/18بار در طول ماه می باشد.که کمترین دفعات بازدید 1
بار و بیش��ترین دفعات بازدید  10بار در طول ماه بوده است .الزم به ذکر
اس��ت که  19نفر از مهندسین ناظر اراضی دیم تحت پوشش نداشته اند.
نتایج ضریب همبستگی بین دفعات بازدید مهندسین ناظر از مزارع دیم و
عملکرد مهندسین ناظر در افزایش تولید گندم نشان می دهد که بین دو
متغییر مذکور رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.به عبارت دیگر هرچه
دفعات بازدید از مزارع دیم بیشتر بوده است در نتیجه عملکرد مهندسین
ناظر در افزایش تولید گندم بیش��تر ش��ده اس��ت .تحقیقات اقتداری ()1
بیانگر آن اس��ت که بین بازدید از مزارع واثربخش��ی عملکرد مهندس��ین
ناظ��ر طرح مح��وری گندم رابطه معن��ی دار وجود دارد .متوس��ط تعداد
به��ره برداران تحت نظارت مهندس��ین ناظر گندم در این تحقیق 40/72
نفر بوده اس��ت که کمترین تعداد بهره برداران تحت نظارت کارشناس��ان
حدود  14نفر و بیش��ترین تعداد بهره برداران تحت نظارت کارشناس��ان
حدود  88نفر می باش��د .نتایج ضریب همبس��تگی بی��ن دو متغیر تعداد
به��ره برداران و عملکرد مهندس��ین ناظر در افزای��ش تولید گندم حاکی
از آن اس��ت ک��ه بی��ن دو متغییر مذک��ور رابطه معک��وس و معنی داری
وج��ود دارد .یعنی افزای��ش تعداد بهره برداران تحت نظارت مهندس��ین
ناظر باعث کاهش عملکرد مهندس��ین ناظر در افزایش تولید گندم ش��ده
اس��ت .تحقیقات اقتداری ( )1و غیاثوند( )9بیانگر آن است که بین تعداد
بهره برداران و اثربخشی عملکرد مهندسین ناظر طرح محوری گندم رابطه
معکوس و معنی دار وجود دارد .در خصوص میزان تماس مهندسین ناظر

(پژوهشوسازندگی)

ارزیابی عملکرد مهندسین ...
جدول  -2توزیع فراوانی نحوه انجام امور نظارتی
درصد

درصد

نسبی

واقعی
69/4

69/4
98/4

نحوه امور نظارتی

فراوانی

فردی

86

68/3

گروهی

36

28/6

29/0

گروهی در قالب شرکت تعاونی

2

1/6

1/6

100

بدون پاسخ

2

1/6

-

-

جمع

126

100

100

-

درصد تجمعی

(منبع :یافته های تحقیق)
جدول  -3نتایج آزمون همبس�تگی پیرس�ون بین دفعات بازدید مهندس�ین ناظر از مزارع آبی
تحت پوشش طرح و عملکرد مهندسین ناظر در افزایش تولید
متغیر

ضریب پیرسون

سطح معنی داری

دفعات بازدید مهندسین ناظر از مزارع آبی

0/155

0/086

(منبع :یافته های تحقیق)
جدول  -4نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دفعات بازدید مهندسین ناظر از مزارع دیم تحت
پوشش طرح و عملکرد مهندسین ناظر در افزایش تولید
متغیر

ضریب پیرسون

سطح معنی داری

دفعات بازدید مهندسین ناظر از مزارع دیم

**0/370

0/000

**  = معنی داری در سطح (                                                        0/01منبع :یافته های تحقیق)
جدول  -5نتایج آزمون همبس�تگی پیرس�ون بین تعداد بهره برداران و عملکرد مهندسین ناظر
در افزایش تولید
متغیر

ضریب پیرسون

سطح معنی داری

تعداد بهره برداران

**-0/230

0/010

** = معنی داری در سطح (                                                        0/01منبع :یافته های تحقیق)
جدول  -6نتایج آزمون همبس�تگی پیرسون بین دفعات تماس با کشاورزان و عملکرد مهندسین
ناظر در افزایش تولید
متغیر

ضریب پیرسون

سطح معنی داری

تماس با کشارزان

*0/299

0/011

*= معنی داری در سطح (                                                           0/05منبع :یافته های تحقیق)

(پژوهشوسازندگی)

ط��رح محوری گن��دم با کش��اورزان  42/9 ،درصد از مهندس��ین ناظر با
بیش��ترین فراوانی اظهار داشته اند که  3تا  4بار با کشاورزان در طول ماه
در تماس بوده اند .با توجه به میانگین بدس��ت آمده می توان اظهار نمود
که میزان تماس مهندس��ین ناظر با کش��اورزان در حد  3/60بار در طول
ماه می باش��د .نتایج ضریب همبس��تگی بین دفعات تماس کش��اورزان با
مهندس��ین ناظر و عملکرد مهندس��ین ناظر در افزایش تولید گندم نشان
می دهد که بین دو متغییر مذکور رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
به عبارت دیگر هرچه دفعات تماس با مهندس��ین ناظر بیشتر بوده است
در نتیجه عملکرد مهندس��ین ناظر در افزایش تولید گندم بیش��تر ش��ده
است .تحقیقات غیاثوند ( ،)9اقتداری ( )1و بیرجندی( )2بیانگر آن است
که بین تماس با کش��اورزان با اثربخش��ی عملکرد کارشناسان ناظر طرح
محوری گندم رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .نتایج ضریب همبستگی
بین دو متغیر س��ن مهندسین ناظر و عملکرد مهندسین ناظر در افزایش
تولید گندم ( r =0/235و  )ρ= 0/009نش��ان می دهد که بین دو متغییر
مذکور رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد.لذا فرض تحقیق مبنی بر
وجود رابطه با  99درصد اطمینان تأیید می ش��ود.به عبارت دیگر هر چه
سن مهندسین ناظر کمتر باشد عملکرد مهندسین ناظر در افزایش تولید
گندم بیش��تر می ش��ود .تحقیقات غیاثوند( )9و بیرجندی ( )2بیانگر آن
است که بین سن مهندس��ین ناظر با اثربخشی عملکرد کارشناسان ناظر
طرح محوری گندم رابطه معنی داری وجود ندارد .دیدگاه مهندسین ناظر
در مورد استفاده از وسایل کمک آموزشی در خصوص استفاده مهندسین
ناظر از وس��ایل کمک آموزشی در کالس های آموزشی برگزار شده جهت
راهنمایی گندم کاران ،با توجه به نتایج تحقیق مالحظه می ش��ود که در
کالس های آموزش��ی از جزوات آموزشی بیشترین استفاده به عمل آمده
اس��ت .همچنین به ترتیب اس��تفاده از نشریه ،پوس��تر ،ویدئو و تلویزیون
در اولویت های بعدی قرار دارند .نتایج ضریب همبس��تگی بین دو متغیر
اس��تفاده از وسایل کمک آموزش��ی جهت راهنمایی کشاورزان و عملکرد
مهندس��ین ناظر در افزایش تولید گندم از دیدگاه مهندس��ین ناظر نشان
م��ی دهد که بین دو متغیی��ر مذکور رابطه معن��ی داری وجود ندارد .به
عبارت دیگر اس��تفاده از وسایل کمک آموزش��ی برای کشاورزان مستقل
از عملکرد مهندس��ین ناظر در افزایش تولید گندم بوده اس��ت .تحقیقات
بیرجندی ( )2بیانگر آن است که بین استفاده از وسایل کمک آموزشی و
اثربخشی عملکرد کارشناسان ناظر طرح محوری گندم رابطه معنی داری
وجود دارد .تحقیقات غیاثوند( )9بیانگر آن است که بین استفاده از وسایل
کمک آموزش��ی با اثربخشی عملکرد کارشناسان ناظر طرح محوری گندم
رابطه معنی داری وجود ندارد.
جدول  -7نتایج آزمون همبس�تگی پیرس�ون بین سن مهندسین ناظر و عملکرد مهندسین ناظر
در افزایش تولید
متغیر

ضریب پیرسون

سطح معنی داری

سن مهندسین ناظر

**-0/235

0/009

** = معنی داری در سطح (                                                        0/05منبع :یافته های تحقیق)
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دیدگاه مهندسین ناظر در مورد استفاده از روش های آموزشی – ترویجی

در خصوص استفاده مهندسین ناظر از روش های آموزشی – ترویجی
جهت راهنمایی گندم کاران ،به اعتقاد مهندس��ین ناظر استفاده از آموزش
انف��رادی با میانگی��ن  2/02در اولویت اول ق��رار دارد .همچنین به ترتیب
آموزش گروهی ،کالس آموزشی ،آموزش عملی ،بازدید ،سخنرانی و نمایش
فیل��م در اولویت های بع��دی قرار دارند .نتایج ضریب همبس��تگی بین دو
متغیر اس��تفاده از روش های آموزشی جهت راهنمایی کشاورزان و عملکرد
مهندس��ین ناظر در افزایش تولید گندم نش��ان می دهد که بین دو متغییر
مذکور رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .به عبارت دیگر هرچه استفاده
از روش های آموزش��ی جهت راهنمایی کش��اورزان بیش��تر بوده است در
نتیجه عملکرد مهندس��ین ناظر در افزایش تولید گندم بیش��تر شده است.
تحقیق��ات غیاثون��د ( ،)9بیرجندی( )2و اقتداری ( )1بیانگر آن اس��ت که
بین اس��تفاده از روش های آموزش��ی با اثربخشی عملکرد کارشناسان ناظر
طرح محوری گندم رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .تحقیقات کنش��لو
( )10بیانگر آن اس��ت که بین اس��تفاده از روش های ترویجی با اثربخشی
آموزش های ترویجی گندم کاران رابطه مثبت ومعنی دار وجود دارد .نتایج
ضریب همبس��تگی بین دو متغیر عمل به توصیه های کشاورزی در مرحله
کاشت و عملکرد مهندسین ناظر در افزایش تولید گندم نشان می دهد که
بی��ن دو متغییر مذکور رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارت دیگر عمل
به توصیه های کش��اورزی در مرحله کاش��ت مستقل از عملکرد مهندسین
ناظر در افزایش تولید گندم می باش��د .تحقیق��ات بیرجندی ( )2بیانگرآن
اس��ت که بین عمل به توصیه های کشاورزی در مرحله کاشت و اثربخشی
عملکرد مهندس��ین ناظر در کاهش ضایعات گندم رابطه معنی داری وجود
ندارد.
دیدگاه مهندسین ناظر در مورد عمل به توصیه های کشاورزی در
مرحله داشت گندم

جدول -8نتایج آزمون همبس�تگی پیرس�ون بین اس�تفاده از وس�ایل کمک آموزشی و عملکرد
مهندسین ناظر در افزایش تولید
متغیر

ضریب پیرسون

سطح معنی داری

استفاده از وسایل کمک آموزشی

0/139

0/121

(منبع :یافته های تحقیق)

جدول  -9نتایج آزمون همبس�تگی پیرس�ون بین اس�تفاده از روش های آموزش�ی  -ترویجی و
عملکرد مهندسین ناظر در افزایش تولید
متغیر

ضریب پیرسون

سطح معنی داری

استفاده از روش های آموزشی ترویجی

**0/382

0/000

** = معنی داری در سطح (                                                        0/01منبع :یافته های تحقیق)

جدول  -10نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین عمل به توصیه های کشاورزی در مرحله کاشت
و عملکرد مهندسین ناظر در افزایش تولید
متغیر

ضریب پیرسون

سطح معنی داری

عمل به توصیه های کشاورزی در مرحله کاشت

0/070

0/435

= معنی داری در سطح (                                                             0/05منبع :یافته های تحقیق)

نتایج ضریب همبستگی بین دو متغیر عمل به توصیه های کشاورزی
در مرحله داش��ت و عملکرد مهندسین ناظر در افزایش تولید گندم نشان
م��ی دهد ک��ه بین دو متغییر مذک��ور رابطه مثبت و معن��ی داری وجود
دارد .ب��ه عب��ارت دیگر هر چه عمل به توصیه های کش��اورزی در مرحله
داش��ت بیشترباشد عملکرد مهندسین ناظر در افزایش تولید گندم بیشتر
می ش��ود .تحقیقات بیرجندی ( )2بیانگرآن است که بین عمل به توصیه
های کش��اورزی در مرحله داشت و اثربخشی عملکرد مهندسین ناظر در
کاهش ضایعات گندم رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

**= معنی داری در سطح (                                                        0/05منبع :یافته های تحقیق)

دیدگاه مهندسین ناظر در مورد عمل به توصیه های کشاورزی در مرحله
برداشت گندم

ج�دول  -12نتایج آزمون همبس�تگی پیرس�ون بین عمل ب�ه توصیه های کش�اورزی در مرحله

نتایج ضریب همبستگی بین دو متغیر عمل به توصیه های کشاورزی
در مرحله برداش��ت و عملکرد مهندس��ین ناظر در افزای��ش تولید گندم
نشان می دهد که بین دو متغییر مذکور رابطه مثبت و معنی داری وجود
دارد.ب��ه عبارت دیگر ه��ر چه عمل به توصیه های کش��اورزی در مرحله
برداشت بیشترباشد عملکرد مهندسین ناظر در افزایش تولید گندم بیشتر
می ش��ود .تحقیق��ات بیرجن��دی ( )2بیانگرآن اس��ت که بی��ن عمل به
توصیه های کش��اورزی در مرحله برداشت و اثربخشی عملکرد مهندسین
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جدول -11نتایج آزمون همبس�تگی پیرسون بین عمل به توصیه های کشاورزی در مرحله داشت
و عملکرد مهندسین ناظر در افزایش تولید
متغیر

ضریب پیرسون

سطح معنی داری

عمل به توصیه های کشاورزی در مرحله داشت

**0/244

0/006

برداشت  و عملکرد مهندسین ناظر در افزایش تولید
متغیر

ضریب پیرسون

سطح معنی داری

عمل به توصیه های کشاورزی در مرحله برداشت

**0/396

0/000

**= معنی داری در سطح (                                                        0/05منبع :یافته های تحقیق)

(پژوهشوسازندگی)

ارزیابی عملکرد مهندسین ...

ناظر در کاهش ضایعات گندم رابطه معنی داری وجود ندارد.
برای مطالعه س��هم یک یا چند متغیر مس��تقل در پیش بینی متغیر
وابس��ته از روش رگرس��یون چن��د متغیره اس��تفاده می ش��ود .اهمیت
رگرس��یون چن��د متغیره در تبی��ن بکارگیری همزمان رواب��ط و تأثیرات
متغیره��ای مس��تقل با متغیر وابس��ته اس��ت .روش گام ب��ه گام یکی از
ش��یوه های رگرس��یون چند متغیره است که با مقایسه تمامی متغیرهای
مس��تقل ،متغیری که بیشترین تأثیر را می گذارد وارد معادله می نمایند
این روند به ترتیب تکرار می گردد تا جایی که خطای آزمون معنی داری
به  5درصد برس��د .الزم به ذکر اس��ت در این تحقیق از معادله رگرسیون
چند متغیره برای بررس��ی اثرات متغیرهای مس��تقل تحقیق در عملکرد
مهندس��ین ناظر در افزایش تولید گندم استفاده گردیده است .در تحقیق
حاض��ر با اس��تفاده از روش گام به گام به ترتیب س��ه متغیر وارد معادله
رگرسیون چند متغیره گردیدند که به ترتیب ذکر می نماییم.
گام اول

در ای��ن مرحله اولین متغیری ک��ه وارد معادله گردید .یعنی عمل به
توصیه های کش��اورزی در مرحله برداشت می باشد که بدان مفهوم است
که متغیر مزبور بیش��ترین تأثیر را داش��ته اس��ت .در این مرحله ضریب
همبس��تگی براب��ر  R= 0/396و ضری��ب تعیین براب��ر  R 2=0/157و نیز
ضریب تعیین تعدیل ش��ده برابر R 2 =0/150محاس��به گردیده است و از
طرف دیگر مقدار  Fحاصل از تجزیه واریانس برابر  F= 23/065و س��طح
معنی داری آن برابر  ρ =0/00که در س��طح کمتر از یک هزارم معنی دار
جدول  -13ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام اول

می باشد.لذا با مشاهده ضریب تعین می توان اظهار کرد که متغیر مذکور
به تنهایی  15درصد تغیرات در متغیر وابسته را ایجاد نموده است.
گام دوم

در ای��ن مرحل��ه پس از متغی��ر متغیر یعنی اس��تفاده از روش های
آموزش��ی وارد معادله ش��د که در ای��ن مرحله ضریب همبس��تگی برابر
 R= 0/527و ضریب تعیین برابر  R2 =0/277و نیز ضریب تعیین تعدیل
ش��ده براب��ر =0/266محاس��به گردیده اس��ت و از طرف دیگ��ر مقدار F
حاصل از تجزیه واریانس برابر  F = 23/611و سطح معنی داری آن برابر
 ρ =0/00که در سطح کمتر از یک هزارم معنی دار می باشد .لذا بر اساس
یافت��ه های موجود متغیره��ای  x1و  x2حدود  26درصد از تغیرات متغیر
وابسته را باعث شده اند.
گام سوم

در ای��ن مرحله پس از متغیرهای  x1و  x2متغیر عمل به توصیه های
کشاورزی در مرحله داشت یعنی وارد معادله شد که در این مرحله ضریب
همبس��تگی براب��ر  R =0/566و ضریب تعیین براب��ر  R2 =0/320و نیز
ضریب تعیین تعدیل ش��ده برابر R2 =0/303محاس��به گردیده است و از
طرف دیگر مقدار  Fحاصل از تجزیه واریانس برابر  F= 19/139و س��طح
معنی داری آن برابر  ρ =0/00می باش��د .لذا بر اساس یافته های موجود
می توان اظهار کرد که حدود  30درصد از تغیرات متغیر وابسته ناشی از
متغیرهای  x1و  x2و  x3می باشد.

متغیر

B

Bاشتباه استاندارد

Beta

T

Sig.

عمل به توصیه های کشاورزی در مرحله برداشت x1

0/947

0/197

0/396

4/803

0/000

عدد ثابت

8/445

1/477

-

-

-

جدول  -14ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام دوم

متغیر

B

Bاشتباه استاندارد

Beta

T

Sig.

عمل به توصیه های کشاورزی در مرحله برداشت

0/870

0/184

0/364

4/726

0/000

استفاده از روش های آموزشی

0/491

0/108

0/349

4/531

0/000

عدد ثابت

0/646

2/431

-

-

-

جدول  -15ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام سوم

متغیر

B

Bاشتباه استاندارد

Beta

T

Sig.

عمل به توصیه های کشاورزی در مرحله برداشت

0/853

0/179

0/357

4/760

0/000

استفاده از روش های آموزشی

0/472

0/106

0/335

4/462

0/000

عمل به توصیه های کشاورزی در مرحله داشت

0/246

0/089

0/207

2/765

0/007

عدد ثابت

3/975

2/657

-

-

-

با توجه به جدول ( )15معادله خط رگرسیون  Y = a +  b1x1 + b2x2 +...در گام سوم بدین صورت Y =3/975 +0/853  +0/472  +0/246 :و معادله استاندارد شده به صورت

   Y=0/357  +0/335  +0/207می باشد.

(پژوهشوسازندگی)
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شماره  ،92نشریه زراعت ،پاییز  1390

به طور کلی مقادیر  R، R2به صورت زیر می باشد.
جدول  -16مقادیر R، R2

متغیر

R

R2

B

Beta

T

Sig.

عمل به توصیه های کشاورزی در مرحله برداشت

0/396

0/150

0/853

0/357

4/760

0/000

استفاده از روش های آموزشی

0/527

0/266

0/472

0/335

4/462

0/000

عمل به توصیه های کشاورزی در مرحله داشت

0/566

0/303

0/246

0/207

2/765

0/007

(منبع :یافته های تحقیق)

پیشنهادات

 -1ب��ا توج��ه به نتایج حاص��ل از تحقیق مبنی بر زی��اد بودن تعداد
بهره برداران تحت نظارت مهندس��ین ناظر طرح توصیه می گردد با توجه
به حجم کاری بس��یار باالی مهندسین ناظر طرح محوری گندم ،از تعداد
کارشناسان بیشتری استفاده به عمل آید.
 -2با توجه به نتایج بدس��ت آمده جهت افزایش عملکرد مهندس��ین
ناظر ،توصیه می گردد که مهندسین ناظر آموزش های بیشتری در زمینه
داشت گندم آبی به کشاورزان آبی کار ارائه دهند.
 -3با توجه به اینکه در کالس های آموزش��ی برگزار ش��ده از وسایل
کمک آموزش��ی به میزان کمتری استفاده شده است لذا توصیه می گردد
برای افزایش کارایی مهندسین ناظر طرح از تلویزیون ،ویدئو و فیلم های
آموزشی در کالس های آموزشی بیشتر استفاده شود.
 -4ب��ا توجه ب��ه نتایج حاص��ل از تحقیق که اس��تفاده از روش های
آموزش��ی تأثیر زیادی بر عملکرد مهندس��ین ناظر در کش��ت گندم دارد
توصیه می گردد مهندسین ناظر تعداد دفعات بازدید از مزارع گندم بویژه
گندم آبی را افزایش دهند.
 -5با توجه به تأثیر مثبت برگزاری کالس های آموزش��ی در افزایش
عملک��رد مهندس��ین ناظ��ر توصیه می گردد ،کش��اورزان به ش��رکت در
کالس های آموزشی تشویق و ترغیب شوند.

منابع مورد استفاده

 -1اقتداری  ،ن  )1386(.ارزشیابی عملکرد مهندسین ناظر گندم در توسعه پایدار
کش��اورزی در اس��تان کرمانش��اه .پایان نامه کارشناسی ارش��د چاپ نشده .تهران:
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات.
 -2بیرجندی ،وحیده  )1385(.س��نجش اثربخش��ی فعالیت های مهندس��ین ناظر
در کاهش ضایعات گندم در اس��تان قزوین.پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده.
تهران :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات.
 -3پیام جهاد کش��اورزی )1382( .اجرای طرح گن��دم ضامن خوداتکایی و امنیت
غذایی.سال دوم .انتشارات وزارت جهاد کشاورزی.
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 -4توس��ل ،ن  )1383(.عوامل مؤثر در انگیزش کش��اورزان گندم کار برای شرکت
در فعالیت های ترویجی طرح محوری گندم در س��ال زراعی  1381-82شهرستان
هرسین استان کرمانشاه .پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده.تهران :دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات.
-5رس��ولی ،ح  )1378( .بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در فعالیت های
ترویجی طرح محوری گندم در شهرس��تان گرمس��ار در س��ال زراعی .1377-78
پایان نامه کارشناس��ی ارش��د چاپ نشده.تهران :دانش��گاه آزاد اسالمی ،واحد علوم
و تحقیقات.
 -6س��ارانی ،س و دیگران .زمس��تان ( )1378بهینه سازی بازیافت  DNAاز ارقام
مختل��ف گندم ( .)Triticum aestivumفصلنامه نظام مهندس��ی کش��اورزی و
منابع طبیعی.سال چهارم.شماره چهاردهم.
 -7بی ن��ام .بهار ( )1382موضوعات تخصصی بخش و دیدگاه های س��ازمان نظام
مهندس��ی کش��اورزی و منابع طبیعی .فصلنامه نظام مهندس��ی کشاورزی و منابع
طبیعی.سال اول.شماره سوم.
 -8بی نام  .زمستان( )1384عوامل مؤثر در پایداری خودکفایی تولید.فصلنامه نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی .سال دوم.شماره ششم.
-9غیاثوند غیاثی ،ف )1384( .بررس��ی اثر بخش��ی عملکرد کارشناسان ناظر طرح
محوری گندم بر میزان تولید در استان قزوین در سال زراعی  .1383-84پایان نامه
کارشناسی ارشد چاپ نشده ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات.
 -10کنش��لو،ع  )1381( .بررس��ی اثربخش��ی آموزش های ترویج��ی گندم کاران
شهرس��تان گرمس��ار در افزایش تولید گندم طی سال های  .1379 -80پایان نامه
کارشناسی ارشد چاپ نشده ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات.
 -11شفیعی ،ع و ملک محمدی ،الف )1376( .بررسی رابطه فعالیت های ترویجی
با پیش��رفت طرح محوری گندم ،مجموعه مقاالت هش��تمین سمینار علمی ترویج
کشاورزی کشور .تهران :دفتر تولید برنامه ریزی های ترویجی و انتشارات فنی.
 -12مدیریت ترویج کشاورزی استان کرمانشاه.1386 .
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(پژوهشوسازندگی)

