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 خالصه

عملیات  های بکارگیری شاخص برنگرش باغداران نسبت به مؤثر مدیریتی عوامل بررسی ق،تحقی این کلی هدف

 جامعة. است کاربردی تحقیقات جزو حاضر حقیقت .باشد می واقع در استان اردبیل کشاورزی خوب در شهرستان مشگین شهر

 ساده تصادفی نمونه گیری روش از حقیقت این در قصابه و روستای ارجق تشکیل می دهند. روستای باغداران را تحقیق آماری

 پرسشنامه از مربوطه داده های گردآوری رایب گردید. برآورد باغدار 121 کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم و شد استفاده

 کشاورزی، دانشکدة علمی هیأت اعضای از گروهی کمک به آن محتوایی روایی است. شده استفاده به صورت مصاحبه حضوری

قیق نتایج تح د شد.درصد برآور41/0از طریق آلفای کرونباخ  پژوهش ابزار پایایی .گرفت قرار تأیید مورد اردبیلی محقق انشگاهد

 یها شاخصبکارگیری  نسبت به خوبینگرش  درصد باغداران قصابه 6/16و  نشان داد که حدود نیمی از باغداران ارجق

در روستای ارجق سازماندهی با نگرش باغداران رابطه  داد، نشان نیز لجستیک یرگرسیون تحلیل .دارند خوبعملیات کشاورزی 

ابه هم کنترل رابطه مثبت و معنی در روستای قص رابطه مثبت و معنی داری دارد. و برنامه ریزی و کنترل منفی و معنی دار

 برنامه ریزی، اصل چهار نیزو  دارند عملیات کشاورزی خوب یها شاخصاغداران نسبت به بکارگیری اری با نگرش بد

 تبیین درصد نگرش باغداران را 443/62درصد و در روستای قصابه  061/43سازماندهی، هدایت و کنترل در روستای ارجق 

 .کنند می

 مشگین شهرباغداری، نگرش، عملیات کشاورزی خوب، کلمات کلیدی:  

 

 

 مقدمه: .1

غذایی، از  مواد تولید با مرتبط محیطی زیست مسائل و غذایی مواد کنندگان در رابطه با ایمنی مصرف افزون روز نگرانی

تمام توجهات در این زمینه واقع شد. پس نیاز به مرکز دیرباز  یکی از دغدغه ها در جوامع بوده و در این راستا بخش کشاورزی 

 منض شاورزی خوبعملیات کی شاخص ها .]5[ استبه طور محسوسی مشهود  بهره وری بهبود مدیریت چرخه استقرار

بهره  تفکر ترویج بر عالوه علمی مدیریت که بهره وری، به گونه ای افزایش در مناسب سیاستگزاری و مدیریت نقش برشمردن

 امنیت به پرداختن ضرورت و بهره می برد افزوده ارزش حداکثر برای را منابع تمامی منظم و مفید راهکارهای با سیستم در وری

 زنجیره گرفتن نظر در با مرتبط عملیات چارچوب تبیین ضمن تاگیرد، مورد توجه قرار می سالم حصوالتم تولید برای غذایی

توجه به کاربرد و اجرایی نمودن این شیوه  . پس]8[نماید پیشنهاد سالم محصوالت تولید برای را ساختاری سالم، محصول تولید

بررسی نقش مهارتهای مدیریتی در افزایش  .ایز اهمیت باشدمدیریتی می تواند در کشاورزی و باغداری در سطح کشور ح
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های مدیریتی بیشتر برخوردار هستند  آن است که مدیرانی که از مهارت نشان دهنده شهرستان دامغان درعملکرد پسته 

مزارع در نقش مهارتهای برنامه ریزی مدیران  .]3 [بیشتر می باشد%99عملکرد آنها در واحد سطح بطور معنی دار در سطح 

که برنجکارانی که از مهارتهای برنامه ریزی باالتری  نشان دادافزایش عملکرد برنج در بین برنجکاران شهرستان اهواز 

برخوردارند عملکرد بیشتری نسبت به سایرین دارند. پس با تقویت آموزش های مهارت های برنامه ریزی در بین زارعین برنج 

عوامل مدیریتی موثر بر تفاوت های عملکردی کشاورزان تولیدکننده سیر در استان . ]2[د شدکار می توان باعث افزایش عملکر

ی رتبههمدان ریزی، سازماندهی، مالی، اجرایی و ارتباطی کشاورزان در منطقه های برنامهنشان داد که از لحاظ مهارت همدان

ر کارایی فنی چغندر کاران استان همدان حاکی از این بررسی عوامل مدیریتی موثر ب .]1[داده اند اول را به خود اختصاص

است که روابط مثبتی بین کارایی فنی چغندر کاران و توان مندی آنان در برنامه ریزی، توانمندی در کنترل و مهارتهای فنی 

مدیریتی و کیفیت وجود دارد. پس امکان افزایش تولید از طریق بهبود کارایی فنی به میزان در خور توجهی با تقویت عوامل 

ی زعفران در شهرستان های مدیریتی بر عملکرد اقتصادی کشاورزان تولیدکنندهأثیر مهارتت. ]6[تصمیم گیری وجود دارد

های مدیریتی و سود خالص )عملکرد اقتصادی( کشاورزان بخش که از لحاظ مهارت رضوی نشان داداستان خراسان  -نیشابور 

های بعدی قرار دارند که نشان از رابطه های مرکزی و زبرخان به ترتیب در رتبهو کشاورزان بخش ی اولجلگه دارای رتبهمیان

با . ]4[های مدیریتی و عملکرد اقتصادی واحدهای تولید کننده زعفران در این شهرستان استمثبت و همسوی بین مهارت

 بیشترین که داد ارومیه نشان شهرستان سیلوانای و نازلو بخشهای در آبی گندم عملکرد روی مدیریتی عوامل نقش تحلیل

این تحقیق تالش خواهد شد در  .]1[بود نازلو بخش به مربوط برنامه ریزی مهارت شاخص و آموزشی مهارت شاخص کشش

تولید درختان میوه در شهرستان در  کشاورزی خوب تاثیر گذار برخی از عوامل مدیریتی که بر میزان استفاده از شاخص های

نگرش نسبت به بکارگیری شاخص های عملیات گین شهر بررسی شود تا راهکارهای مدیریتی مناسب در جهت افزایش مش

 فراهم گردد.  کشاورزی خوب

 

 

 ها( و روش پژوهش:مواد )داده .2

 

مقایسه ای می باشد. داده ها با  –پیمایشی و تجزیه و تحلیل داده ها علی  -داده های این تحقیق به روش توصیفی

استان اردبیل جمع  شهرستان مشگین شهرواقع دردو روستای ارجق و قصابه نامه و از طریق مصاحبه با باغداران بزار پرسشا

 آلفایتوسط  تحقیق ابزار پایایی تایید شد. اعضای هیئت علمی دانشگاه و دیگر کارشناسان توسط نامه اعتبار پرسشآوری شد. 

که  95-96درسال زراعی جامعه تحقیق را باغداران . آمد به دست نگرش سنجش یبیترک شاخص برای 41/0با  برابر کرونباخ

 121با  برابر نمونه ای حجم درصد 10 خطای با کوکران فرمول از استفاده با کهمحصول تولیدی آنها سیب و انگور می باشد 

 ،SPSSبااستفاده از نرم افزار های آماری آمد. در تجزیه و تحلیل آماری به نتایج آمار توصیفی پرداخته سپس  به دست باغدار

Excel برای بودند.  شده تدوین گویه 15 نگرش سنجش مبنای تحقیق، این شد. در رگرسیون لوجستیک پرداخته به بررسی 

 . ]9[شداستفاده  (ISDM)رابطه  از عملیات کشاورزی خوب،  دربارة نگرش سطوح براساس پاسخگویان بندی گروه

 A=: A < mean-SD                                                                                                              1رابطه

B =: mean-SD < B < mean 

C =  : mean < C < mean+SD 

D= : mean+SD < D 

 

 

 : و بحث نتایج .3

 پاسخگویانهای فردی ویژگی میانگین. 1.3
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نشان  کهو تحصیالت  باغداران روستای ارجق بیشتر از باغداران قصابه می باشد ن و سابقهس میانگین1طبق جدول

نشان دهنده پایین بودن تحصیالت در مناطق نتایج همچنین  می باشد.ارجق نسبت به قصابه باغداران  تجربه باالیدهنده 

  مورد مطالعه می باشد.

 
 های فردی پاسخگویانمیانگین ویژگی -1جدول

 کل (58)قصابه (66)ارجق هامتغیر

 56 55 58 سن

 6 5 6 تحصیالت

 33 23 11 سابقه

 

 

 نگرش باغداران نسبت به عملیات کشاورزی خوب بندیاولویت. 2.3
 

متغیر های استفاده از لباس مخصوص در سمپاشی، وآرام بودن جو در زمان سمپاشی و نحوه از بین برده شاخ وبرگ 

ن ارجق اولویت اول تا سوم را دارند اما مبارزه با آفات ، نحوه از بین بردن شاخ و برگ و استفاده از باقی مانده از نظر باغدارا

لباس مخصوص در سمپاشی از نظر باغداران روستای قصابه در اولویتهای اول تا سوم قرار دارد. کمترین اهمیت باغداران قصابه 

 .به آزمون آب و باغداران ارجق به آزمون برگ می باشد
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 مختلف تحقیق در مناطق عملیات کشاورزی خوبرتبه بندی نگرش باغداران روستای ارجق نسبت به  -2جدول

 ارجق قصابه

 رتبه انحراف میانگین متغیر ها رتبه انحراف میانگین متغیر ها

        
استفاده از ماسک و دستکش و لباس 

 مخصوص در سمپاشی

 1 120/1 02/1 نحوه مبارزه با آفات  1 036/1 11/1

بارانی نبودن و آرام بودن جو در 

 سمپاشی

 2 580/1 83/3 از بین بردن شاخ و برگ باقی مانده در باغ. 2 886/0 12/1

از بین بردن شاخ و برگ باقی مانده در 

 باغ.

استفاده از ماسک و دستکش و لباس  3 345/1 05/1

 مخصوص در سمپاشی

55/3 512/1 3 

خصوص در هنگام استفاده از از لباس م

 جمع آوری و بسته بندی محصول

امکان آلودگی کودهای داده شده به آبهای  1 116/1 89/3

 زیر سطحی

50/3 540/1 1 

استفاده از از لباس مخصوص در هنگام جمع  5 360/1 89/3 نحوه مبارزه با آفات 

 آوری و بسته بندی محصول

14/3 144/1 5 

 تمیز بودن وسیله نقلیه برای حمل و

 نقل 

 6 441/1 33/3 بارانی نبودن و آرام بودن جو در سمپاشی 6 415/1 40/2

خشک ونور گیر بودن محل نگه سموم 

 و کود داری

خشک ونور گیر بودن محل نگه سموم و کود  4 110/2 39/2

 داری

11/3 624/1 4 

رعایت بهداشت کارگران برای 

 جلوگیری از آلودگی در زمان برداشت

 8 461/1 99/2 یز بودن وسیله نقلیه برای حمل و نقل تم 8 812/1 20/2

رعایت بهداشت کارگران برای جلوگیری از  9 519/1 30/1 بسته بندی با مارک تجاری 

 آلودگی در زمان برداشت

88/2 146/1 9 

امکان آلودگی کودهای داده شده به 

 آبهای زیر سطحی

ری بهتر اهمیت انبار یا سردخانه برای نگه دا 10 543/1 05/1

 محصوالت

16/2 435/1 10 

 11 826/1 00/2 بسته بندی با مارک تجاری  11 561/1 98/0 اهمیت آزمون خاک در تولید بهتر 

 12 810/1 86/1 کاشت گیاهان علوفه ای در بین درختان  12 413/1 91/0 

 13 811/1 60/1  اهمیت آزمون خاک در تولید بهتر 13 395/1 56/0 اهمیت آزمایش آب در تولید بهتر 

کاشت گیاهان علوفه ای ا در بین 

 درختان 

 41 134/4 62/4 آزمون برگ در تولید بهتر.اهمیت  41 428/0 15/0

 41 632/4 22/0 اهمیت آزمایش آب در تولید بهتر  41 192/0 06/0 آزمون برگ در تولید بهتر.اهمیت 

 

 

 یات کشاورزی خوبعملی بکارگیری شاخص ها نگرش باغداران نسبت به .3.3

 و خوب پاسخگویان درصد19، خوبی نسبتاً نگرش درصد 2476 در روستای قصابهشد  بندی طبقه سطح چهار به نگرش

در روستای  .داشتند عملیات کشاورزی خوبی بکارگیری شاخص ها ه یدربار منفی نسبتاً نگرش ها آن درصد 5174

نسبت به  منفی نسبتاً نگرش ها آن درصد 5/18 و خوب پاسخگویان رصدد1872 ،خوبی نسبتاً نگرش افراد از رصدد 3178ارجق

 .داشتند عملیات کشاورزی خوبی بکارگیری شاخص ها
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 شاخص های کشاورزی خوب دربارة باغداران نگرش آماری توزیع -3جدول

 قصابه ارجق
 جمعیدرصد ت درصد نسبی درصد فراوانی گروه درصد تجمعی درصد نسبی درصد فراوانی گروه

          

 4/1 4/1 4/1 1 منفی 4/1 5/1 5/1 1 منفی
 1/53 4/51 4/51 30 نسبتا منفی 1/53 5/18 5/18 32 نسبتا منفی

 0/81 6/24 6/24 16 نسبتا خوب 0/81 8/31 8/31 21 نسبتا خوب
 100 19 19 11 خوب 100 2/18 2/18 12 خوب

  100 100 58 جمع کل  100 100 66 جمع کل

 

 

  تحلیل لجستیکنتایج  .3.3

 

 32مجموع تبیین کننده  در رگرسیونی در روستای ارجق معادله در شده وارد متغیرهای ،2جدول  نتایج اساس بر

 .وابسته می باشند متغیر تغییرات درصد از 31درصد و در روستای قصابه 

 
 نگرش باغداران در مناطق مختلف تحقیق  مدل برازش نیکویی های آماره -3جدول

 

 ارجق قصابه

 کرک نایجل ضریب اسنل و کاکس ضریب نمایی درست لگاریتم آماره - کرک نایجل ضریب اسنل و کاکس ضریب نمایی درست لگاریتم آماره -

323/0 211/0 061/43 315/0 259/0 443/62 

 
به  را نتیجهقصابه  درصد از باغداران4/40 و  باغداران ارجق از درصد 2/41 برای آمده دست به مدل 5جدول براساس

درصد باغدارانی که نگرش  8/45مدل برای  همچنین نتایج نشان می دهد که در روستای ارجق .است کرده پیش بینی درستی

به بکارگیری شاخص های  مثبتدرصد از باغدارانی که نگرش  4/42منفی به بکارگیری شاخص های کشاورزی خوب دارند و 

درصد باغدارانی که نگرش منفی به  6/55مدل برای  نی کرده است و در روستای قصابه درست پیش بی کشاورزی خوب دارند

درصد باغدارانی که نگرش مثبت به بکارگیری شاخص های کشاورزی  9/83بکارگیری شاخص های کشاورزی خوب دارند و 

 .خوب دارند درست پیش بینی کرده است

 
 در مناطق تحقیق لوجیت رگرسیون مونآز از حاصل مدیریتی متغیرهای دسته بندی -3جدول 

 قصابه ارجق

 مشاهدات

 

 مشاهدات پیش بینی پیش بینی

 نگرش درصد صحیح درصد صحیح نگرش 

 منفی مثبت مثبت منفی

 2گام  مثبت 26 5 9/83 8/45 25 8 منفی 3گام 

 منفی 12 15 6/55 4/42 9 21 مثبت

 درصد کل   4/40 2/41   درصد کل

 

 کنترل و ،در روستای قصابه برنامه ریزی، کنترل و سازماندهی و ،روستای ارجق در که دهد می نشان 6دولج نتایج

 دیگر، طرف از .کنندهای کشاورزی خوب را پیش بینی می به بکارگیری شاخصنسبت به طرز صحیح، نگرش سازماندهی 
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و 369/1ن برنامه ریزی و کنترل به ترتیب با افزایش میزاارجق  روستای در ددهیم نشانExp(B)  ضرایب مقادیر

 درصد به نگرش اضافه می شود. 295/2 ،کنترلمیزان عامل قصابه با افزایش  روستای شود. دردرصد به نگرش اضافه می555/2

 
 مناطق مختلف تحقیقلوجستیک در معادله رگرسیون موجود متغیرهای مدیریتی  -6جدول 

 

 :نوشت زیر شرح به را لوجیت رگرسیون بهینة معادلة میتوان استاندارد ضریب و ثابت مقدار مبنای بر

3x389/0+2x 848/0- 1x113/0 +318/0 - برتری لگاریتمی روستای ارجق = 

1x830/0+229/1- ابه= برتری لگاریتمی روستای قص 

 متغیر 1X متغیرهای بدست آمده شاملبرتری لگاریتمی برای روستای ارجق،  معادله با توجه به معادله رگرسیونرد

که متغیر سازماندهی رابطه معکوس و معنی دار و برنامه  کنترل می باشد.متغیر 3Xو  سازماندهی متغیر 2Xبرنامه ریزی، 

 باغداران نسبت به بکارگیری شاخص های عملیات کشاورزی خوب دارند. ریزی و کنترل رابطه مثبت و معنی دار با نگرش 

که متغیر کنترل رابطه مثبت و معنی ، کنترل می باشد متغیر 1X، متغیرهای بدست آمده شامل روستای قصابه همچنین برای

  .دار با نگرش باغداران نسبت به بکارگیری شاخص های عملیات کشاورزی خوب دارند

 

 نتیجه گیری .4

 
 و ارتباط این در استاندارد های شاخص تعیین و آن به نسبت جهانی رویکرد و پایدار توسعه اهمیت به عنایت با

 کیفیت ارتقاء و انسان سالمت به ویژه توجه آن تبع به و سلولی سیری و سالمت جنبه از خصوص به غذایی امنیت به توجه

 امنیت جایگاه به توجهپس با  .است یافته نمود گذشته از بیش سالم غذاهای از استفاده و تولید سمت به گرایش زندگی

 گرفتن قرار اولویت در برای تشویقی و حمایتی های سیاست اعمال و کشور توسعه پنجم و چهارم های برنامه در غذایی

 عملیات ارداستاند تدوین کشاورزی، محصوالت کیفیت گواهی صدور و بازرسی کیفی، کنترل منظور به سالم محصوالت تولید

 :است شده پیشنهاد کشاورزی استاندارد توسعه جهت زیر راهکارهای خصوص این در .است ضروری امری کشاورزی مناسب

آگاه سازی باغداران از داشتند، منفی نگرش  آنها از نیمی ولی بود مثبت مورد مطالعهباغداران نگرش نیمی از  اینکه علیرغم

 نظام این استقرار چگونگی و کشاورزی مناسب عملیات استانداردسازی نظام باتخصصی، طریق برگزاری دوره های آموزشی و 

 دهد. تغییر مثبت سمت به را باغداران از دسته این نگرش تولیدی میتواند واحدهای و مزارع در

عمال واحدهایی در شهرستان مشگین شهر جهت شناساندن و ابا توجه به نتایج الویت بندی باغداران نسبت تاسیس  -

محصوالت  گواهینامه وصدور کیفیت بازرسی های شرکت ایجاد از استانداردها در بخش کشاورزی وحمایت دولت

 قصابه ارجق

رایب ض متغیرها

غیر 

 اندارداست

S.E  درصدمعنی

 داری

 ضرایب

 استاندارد

ظرایب غیر  متغیرها

 استاندارد

S.E استاندارد ضرایب درصدمعنی داری 

برنامه 

 ریزی

 کنترل 369/1 011/0 151/0 311/0
 

830/0 359/

0 

000/0 295/2 

سازمانده

 ی

848/0- 281/0 002/0 115/0 

ثابت عدد 555/2 006/0 311/0 938/0 کنترل  229/1- 281/

3 

000/0 15/0 

 345/1 858/0 481/1 318/0 عدد ثابت
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امنیت و سالمت محصول برای مصرف کننده تامین می گردد و ما شاهد تولید محصول با کیفیت باال در  سالم

 استان باشیم. 

گرش باغداران می باشد پس در این راستا باغداران باید نوع، زمان عوامل برنامه ریزی و کنترل از عوامل تاثیر گذاربر ن -

و دفعات عملیات مختلف باغبانی از جمله آبیاری و کوددهی، هرس، سمپاشی را زیر نظر کارشناسان و متخصصین 

امر برنامه ریزی و اجرا کنند، تا با استفاده از روشهای نوین درعملیات مختلف باغبانی و رعایت شاخص های 

 Gapاستاندارد عملیات خوب کشاورزی گامی درجهت افزایش نگرش مثبت به سوی بکارگیری شاخص های 

 بردارند.

با توجه به نتایج عامل سازماندهی رابطه منفی و معنی داری داشت، که نشان دهنده این است که باغدار برنامه   -

ین آالت مورد نیاز برای انجام دادن عملیات های ریزی انجام داده است اما با توجه به نداشتن امکانات الزم و ماش

مختلف باغبانی در جهت سازماندهی موفق نبوده است. پس پیشنهاد می شود که سازمان های مربوطه با در 

اختیار گذاشتن امکانات و ماشین آالت مختلف باغبانی یا تسهیالت بانکی کم بهره در جهت خرید این امکانات 

 هت استفاده از شاخص های عملیات کشاورزی خوب یاری کنند.نگرش باغداران را در ج

 

 قدردانی .5

استاد راهنمای بزرگوارم جناب آقای دکتر عبدپور و استاد مشاورم جناب آقای دکتر اسماعیل پور و تمام باغداران از پایان، در

 دارم. را قدردانی و تشکر کمال کردند یاری تحقیق این رسیدن مانجا به درروستای ارجق و قصابه که بنده را 
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ABSTRACT 
The general objective of this research is investigation  the effective managing factors on Attitude Meshginshahr 

county gardners   for using Good Agricultural practices indices.The present research is descriptive and 

analytical. The fundametal statistical  society in this research are the gardners of Ghassabeh and arjagh villages 

from Meshginshahr county. In this research, simple random sampling method  was used and the sample volume 

was estimated 124 gardners according to Cochran formula beneficial. Data collection carried out by 

questionnaire. The content validity of questionnaires was confirmed by members faculty of Agriculture Faculty 

of Mohaghegh Ardebili University. Reliability of the researchs tool was estimated 0.74% by Cronbakh's alpha. 

The results of the research showed  that about half of the arjagh  gardners and 46.6%  of  ghassabeh gardners 

had a semigood and good attitude toward the use of Gap indices. Logistic regression analysis also showed there 

is a negative and significant relationship between the oachadists attitude and gardners and positive relationship 

and significant organization in Arjagh village. Also, in the village of Ghasabe, there is a positive and significant 

relationship with  the gardners attitude toward the use of Gap indicators, and four variables of planning, 

organization, guidance and control in the village of Arjagh 73/061% and in the village of Ghassabeh, 62/773% 

specify the gardners attitude. 
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