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بهرهوری ترویج زنبورداری در حوضۀ آبي خزر :یک تحلیل علّي
3

مسعود بیژني ،*1سید مهدی میردامادی ،2غالمحسین کرمي

 .1استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیتمدرس
 .2دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 .3دانشجوی دکتری بخش ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت -92/09/10 :تاریخ تصویب)93/06/17 :

چکیده
بهرهوری ترویج به عنوان فرآیندی برنامهریزیشده مرکب از کارایی ،اثربخشی ،خردگرایی و توجه به سطح
کیفیتهای استاندارد شدة یک نظام تلقی میگردد که هدف آن حصول به حداکثر منافع و عملکرد با توجه
به منابع و امکانات موجود است .لذا آگاهی برنامهریزان و مجریان نظام ترویج کشاورزی از عوامل مؤثر بر
بهبود و افزایش بهرهوری ترویج موضوعی مهم و ضروری است .این پژوهش از نوع علّی ـ رابطهای و
هدف آن بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری فعالیتهای ترویج زنبورداری حوزة آبی خزر ،با استفاده از
تکنیک تحلیل مسیر بود .جمعیت این مطالعه تمام زنبورداران حوزه آبی خزر ( 5273نفر) بودند که تعداد

 315نفر با استفاده از روش نمونهگیری طبقهبندی تصادفی انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامهای بود
که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و ضریب پایایی آن نیز با استفاده از یک مطالعه راهنما و آزمون
آلفای کرونباخ ،بین  0/68تا  0/81برای مقیاسهای مختلف به دست آمد .نتایج حاصل از تحلیل مسیر
نشان داد که متغیر سن زنبوردار ،تأثیر منفی و متغیرهای استفاده از وسایل کمک آموزشی ،ارتباط با

کانالهای شخصی ،وسعت زنبورستان و پذیرش نوآوری ،تأثیر مثبت بر بهرهوری ترویج زنبورداری دارد.
همچنین دو متغیر سن زنبوردار و وسعت زنبورستان ،عالوه بر تأثیر مستقیم ،بهطور غیرمستقیم و از طریق

کانالهای ارتباط شخصی و پذیرش نوآوری بر بهرهوری

متغیرهای استفاده از وسایل کمک آموزشی،
ترویج زنبورداری تأثیر داشتند .در این تحلیل ،سن زنبوردار کمترین تأثیر مستقیم و متغیر پذیرش نوآوری

بیشترین تأثیر مستقیم را بر بهرهوری ترویج زنبورداری داشتند .همچنین ،سن زنبوردار بیشترین تأثیر
غیرمستقیم را دارا بود .در پایان پیشنهادهایی در راستای دستاوردهای تحقیق ارائه شده است.
واژههای کلیدی :بهرهوری ترویج ،تحلیل مسیر ،حوزة آبی خزر ،زنبورداری.
مقدمه
محققان از دنیای امروزی بهعنوان عصر نبود تداوم یاد
میکنند .عصری که دیگر تجربهها و راهحلهای گذشته برای
مسائل جاری و آینده کارگشا نیستند .در این وضعیت،
استفادة بهینه از منابع و افزایش کارایی عوامل تولید ،بهدلیل
افزایش جمعیت و محدودشدن منابع تولید ،ضرورتی
انکارناپذیر است ( .)Shirzad, 2005بهرهوری بر ابعاد اقتصادی،
* نویسندة مسئول:

اجتماعی و سیاسی جامعه مانند کاهش تورم ،ارتقای سطح
رفاه عمومی ،افزایش سطح اشتغال و توان رقابت سیاسی،
تأثیرات گستردهای دارد؛ بههمیندلیل ،امروزه برای ارتقای
بهرهوری در سطح جهان ،سرمایهگذاریهای زیادی انجام
میگیرد (.)Amirtaimoori & Khalilian, 2008
در سیاستگذاریها ،بهرهوری بهعنوان ابزاری برای دستیابی
به هدف مطرح میشود ،نه خود هدف (.)Mullen, 2007
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بهرهوری تعیینکنندة مهمی در بازده کشاورزی و سازوکار
(مکانیسم) کلیدی کشاورزان برای حفظ سودبخشی در
بازارهای رقابتی این بخش بهشمار میرود ( Gray et al.,
 .)2012افزایش درآمدهای واقعی تولیدکنندگان ،از طریق
کاهش هزینهها و افزایش درآمد واقعی مصرفکنندگان ،از
طریق کاهش قیمت مواد غذایی و افزایش بهرهوری بخش
کشاورزی امکانپذیر است ( .)Heisey & Morris, 2002مطابق
با برنامة پنجم توسعة جمهوری اسالمی ایران (،)1394 -1390
یکسوم نرخ رشد اقتصادی از جمله بخش کشاورزی ،از محل
بهبود و افزایش بهرهوری نیروی کار ،سرمایه و کل عوامل تولید
با متوسط رشد سالیانة بهرهوری ،به میزان  2/2درصد حاصل
میشود؛ بنابراین ،براساس تکلیف برنامة پنجم توسعه ،توجه به
تحقیقات ،آموزش و ترویج کاربردی و تقاضامحور ،از سیاستها
و اقدامات اساسی این بخش بهشمار میرود ( Islamic
.)Consultative Assembly Research Center, 2012
ترویج کشاورزی ،از طریق ارتقای سطح دانش و
مهارتهای بهرهبرداران ،در توسعة کشاورزی مؤثر است؛
هرچند افزایش بهرهوری و اثربخشی آن ،به عوامل دیگری از
جمله عوامل درونبخشی ترویج کشاورزی و عوامل اجتماعی
و طبیعی وابسته است ( .)Abdollahi, 2003سرمایهگذاری در
ترویج کشاورزی ،توسعه و بهبود کیفیت سرمایههای انسانی را
بهعنوان محور فعالیتهای کشاورزی فراهم میآورد و تأثیر
شگرفی بر پیشرفت و تسریع توسعه دارد (.)C. Wu, 1997
تاکنون در زمینة اقتصاد ترویج و سنجش بهرهوری
فعالیتهای نظام ترویج کشاورزی ،حرکتهای اساسی زیادی
(بهویژه در ایران) صورت نگرفته است؛ بنابراین ،پرداختن به
چنین مبحثی ضروری بهنظر میرسد ( Malek Mohammadi,
 .)1996سرمایهگذاری مناسب در تحقیقات کشاورزی با هدف
افزایش سطح بهرهوری عوامل تولید ،همواره مورد توجه بوده
است ،درحالیکه مطالعات گوناگون ،از توجه به نقش مهم
ترویج و آموزش در بهرهوری کشاورزی بازماندهاند ( Soltani
.)et al., 2009
هدف اقتصاد ترویج کشاورزی ،ارزیابی و اندازهگیری نرخ
بازده سرمایهگذاری در فعالیتهای ترویجی است .اندازهگیری
این معیار بهظاهر ساده ،بهدالیلی مانند تشکیل اقتصاد ترویج
از سازهها و عناصر مختلف ،کمینبودن تمام آثار و منافع،
تأثیر درازمدت و چندبعدی بر رفتار بهرهبرداران و محدودیت
در روشهای موجود سنجش بهرهوری ،بسیار دشوار است.
بهعالوه ،رهیافتهای گوناگون ترویج کشاورزی ،بر پیچیدگی

کار میافزاید ( Mohammad Gholi Nia & Ghorbani,

 .)1999بهرهوری ترویج ،از دو دیدگاه بهرهوری درونزا و
بهرهوری برونزا قابل بررسی است .بهرهوری درونزا ،قابلیت
توسعة ترویج در قالب ظرفیتها ،تخصصها ،مهارتها و
امکانات حرفهای نیروهای ترویجی است که برای تأمین آن،
برخورداری از بینش نظری قوی شامل سیاستها ،راهبردها و
اهداف ،برای نظام ترویجی الزم است ( Malek Mohammadi,
 .)1996بهرهوری برونزا هم مربوط به نقش برنامههای ترویج
در افزایش بهرهوری بخش کشاورزی است .بدیهی است نظام
ترویج ،زمانی به بهرهوری برونزا دست مییابد که از درون،
مشکلی برای بهرهوری و مفری برای اتالف تخصصها و
امکانات نداشته باشد ،درغیراینصورت ،بهرهوری برونزا دچار
آسیب و نارسایی جدی میشود (همان).
 )2001( Lin & Huffmanتأثیر تحقیقات و ترویج
کشاورزی و برخی دیگر از عوامل زیرساختی بر بهرهوری
کشاورزی را بررسی کردند .نتایج نشان داد متغیر
سرمایهگذاری در تحقیقات و ترویج در تمام مناطق ،اثر
مثبتی بر بهرهوری دارد .بررسیها در ایران نشان میدهد یک
درصد افزایش در سرمایهگذاریهای تحقیقاتی و ترویجی،
بهرهوری کل بخش کشاورزی را بهترتیب  0/0809و 0/0383
درصد افزایش میدهد .همچنین ،منفیشدن ضریب متغیر
ارتباط متقابل سرمایهگذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی،
بر این مطلب داللت دارد که این دو متغیر بهمنظور تأثیر بر
بهرهوری کل عوامل تولید ،بهصورت جانشین یکدیگر عمل
میکنند ( .)Khaksar Astane & Karbassi, 2010تحقیقات
دیگر ،بیانگر میزان بازده  40درصد در کشورهایی است که
یک درصد از ارزش تولیدات کشاورزی را صرف ترویج
میکنند ،اما چنانچه  5درصد از ارزش تولیدات کشاورزی
مانند برخی از کشورهای آفریقایی ،صرف ترویج شود ،میزان
بازده به حدود  10درصد میرسد؛ بنابراین ،با وجود نظامهای
ترویجی تقریباً پربازده در کشورهای درحالتوسعه،
سرمایهگذاری بیش از  1درصد از ارزش تولیدات کشاورزی
برای ترویج ،معقول بهنظر نمیرسد ( Karami & Fanaei,
.)1995
برخالف نتایج باال ،یافتههای  )2009( Soltani et al.نشان
داد اگرچه متغیرهای پژوهش و آموزش کشاورزی از لحاظ آماری
در سطح معنیدار بر بهرهوری کل عوامل بخش کشاورزی ایران
تأثیر مثبت دارند ،فعالیتهای ترویجی بر بهرهوری کل بخش
کشاورزی تأثیری ندارد و مهمترین دلیل آن ،پیوند ضعیف میان
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پژوهش و ترویج است (1995) Karami & Fanaei .نیز معتقدند
برخی از برنامههای ترویجی ،منابع بسندهای را تا آن حد تولید
نمیکنند که بتوان هزینة آنها را توجیه کرد .این وضعیت بیشتر
زمانی روی میدهد که کارکنان ترویج ،مهارت سطح پایینی
دارند ،سازمانهای جانشین مطلوبی وجود ندارد یا فناوری جدید
و مناسب برای عرضه موجود نیست.
هرچند ایجاد و حفظ ارتباط میان سه نظام پژوهش،
آموزش و ترویج ،از نظر مدیران این بخشها در ایران بهرسمیت
شناخته شده است ،ناسازگاری نهادها و مراکز پژوهشی،
آموزشی و ترویجی با یکدیگر ،قابلیت پایین تولید دادهها و نبود
جذب و بهرهوری آنها ،نظام پژوهش را بهجای تعامل به تقابل
با ترویج کشانده است .همچنین ،رهیافتهای نظام آموزش
کشاورزی نیز با نظام پژوهش و ترویج متناسب نیست و کارایی
چندانی ندارد؛ بنابراین ،به بهرهوری ترویج باید در ارتباط با
عوامل دیگر توسعة کشاورزی از جمله پژوهش ،آموزش و بازار
توجه کرد ( .)Soltani et al., 2009با دقت در مطالب
مطرحشده میتوان دریافت سرمایهگذاری برای تحقیق و ترویج،
اهرمی مؤثر در بهبود بهرهوری کشاورزی است ( Evenson,
 .)2001بسیاری از فناوریها که به افزایش بهرهوری منجر
میشوند ،بروندادهای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعهاند که
از طریق برنامههای ترویجی اشاعه داده میشوند و بهرهبرداران
از آنها استفاده میکنند (.)Sheng et al., 2011
تحقیقات نشان میدهند که عوامل متعددی بر اثربخشی
و بهرهوری ترویج کشاورزی مؤثرند که از آن جمله میتوان به
سطح دانش و مهارت فرد ( ،)Holton, 2005حمایتهای
سازمانی ( )Bates, 2004و میزان نوآوری ( Wang et al.,
 )2002اشاره کرد .در بررسیهای انجامگرفته ،از چگونگی
رشد بهرهوری در کشورهای مختلف ،سه دسته عامل شامل
وجود منابع طبیعی ،استفاده از نهادههای صنعتی و سرمایة
انسانی ،حدود  95درصد اختالف بهرهوری بخش کشاورزی
کشورها را توضیح میدهد (.)Dashti, 1997
نتایج پژوهشی با موضوع ارزشیابی اثربخشی و بهرهوری
فعالیتهای ترویج کشاورزی در طرح محوری گندم در استان
فارس نشان میدهد گندمکاران برخوردار از آموزشهای
ترویجی ،میزان عملکرد و بهرهوری باالتری دارند ( Bijani et
 .)al., 2009با بررسی اثر سیاستهای حمایتی بر تغییرات
بهرهوری بخش کشاورزی مشخص شد که حمایت از بیمة
کشاورزان ،تعیین قیمت تضمینی مناسب برای برخی از
محصوالت ،ایجاد بورس کاالیی و جلوگیری از واردات بیرویة
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محصوالت کشاورزی ،در کوتاهمدت اثر منفی و در بلندمدت
اثر مثبت و معنیداری بر بهرهوری عوامل تولید دارد
( (2002) Roy et al. .)Hosseini et al., 2012در پژوهش
خود نشان دادند ارتباط مثبت و معنیداری بین اندازة مزرعه
و بهرهوری عوامل تولید وجود دارد .تحلیل کارایی زنبورداران
استان اصفهان با استفاده از آمارهای مقطعی و تابع تولید
حداقل مربعات تصحیحشده ،نشان داد که کارایی فنی،
تخصیصی و اقتصادی زنبورداران در سطح پایینی قرار دارد و
عواملی مانند سن ،سواد ،شغل اصلی و تعداد کندو ،بر کارایی
مؤثر است ( .)Kiani Abri et al., 2000در پژوهشی با هدف
تحلیل و سنجش بهرهوری فعالیتهای ترویج زنبورداری،
ضریب بهرهوری ترویج برای مقایسة دو گروه آموزشدیده و
آموزشندیده  3/97بهدست آمد .این ضریب و نتایج تحلیلی
مقایسة میانگینها بیانگر آن است که میان هزینهها ،درآمد و
کارایی زنبورداران آموزشدیده و آموزشندیده تفاوت
معنیداری وجود ندارد (.)Bijani et al., 2008
همچنین ،سطح برخورداری از فناوری پیشرفته ،یکی از
عوامل رشد و بهبود بهرهوری است .مطالعات انجامگرفته ،بیش از
 27درصد تفاوت در بهرهوری نهادههای صنعتی در کشورهای
توسعهیافته با کشورهای درحالتوسعه را نشان میدهد ( Dashti,
 .)1997تأثیر ساختار سن افراد بر بهرهوری کل نیز بررسی شد و
ثابت شد که ساختار سنی ،مهمترین متغیر توضیحدهندة تفاوت
در بهرهوری عوامل تولید است ( .)Kogen, 2005براساس
مطالعات  ،)2008( Karnatakaتجربة کاری ،پیشبینیکنندهای
با تأثیر منفی و معنیدار بر بهرهوری است.
 )1997( Tao Yangدر مطالعهای به واکاوی سهم آموزش
در تولید مزارع کشاورزی پرداخت و نشان داد آموزش
کشاورزان ،آثار مثبتی بر بهرهوری و بازده تولیدات کشاورزی
دارد .سطح تحصیالت نیز بهعنوان یک عامل ،تأثیر مثبت و
معنیداری بر بهرهوری ترویج کشاورزی دارد ( Zhao et al.,
 .)2009; Nossal & Lim, 2011; Kokic et al., 2006ایجاد
ارتباط مؤثر بین کشاورزان ،مروجان و محققان ،سرعتبخشیدن
به انتشار یافتههای تحقیقاتی کاربردی و سازگار با شرایط
اقلیمی و افزایش مشارکت و همکاری در بین کشاورزان ،از
عوامل تأثیرگذار بر بهرهوری و اثربخشی طرحهای ترویجی
بهشمار میروند (.)Alibaygi et al., 2011
ارزش زنبورعسل در افزایش محصوالت کشاورزی ایران
حدود  1100میلیارد ریال است که  7/1درصد از تولید ناخالص
ملی و  24/3درصد از ارزش تولیدات گروه کشاورزی بهشمار
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میرود ،درحالیکه ارزش عسل تولیدی در این صنعت ،فقط
 123میلیارد ریال برآورد میشود که این ارزش  0/07درصد از
تولید ناخالص ملی است .درمجموع ،ارزش زنبورعسل در افزایش
محصوالت کشاورزی 90 ،برابر تولیدات مستقیم آن است
()Ghorbani et al., 2011؛ بنابراین ،فراهمآوردن شرایط توسعة
این بخش به روشهای مختلف ،از جمله توانمندسازی زنبورداران
از طریق فعالیتهای آموزشی و ترویجی و افزایش بهرهوری
عوامل تولید ،نقش مهمی در توسعة اقتصادی و اجتماعی دارد.
برایناساس ،هدف این پژوهش ،بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری
فعالیتهای ترویج زنبورداری حوزة آبی خزر ،با استفاده از
تکنیک تحلیل مسیر است.

مواد و روشها
این پژوهش ،از لحاظ نوع و ماهیت کاربردی ،از نظر زمانی
گذشتهنگر ،از لحاظ کنترل متغیرها پیشینپژوهی و از جنبة
عملیات آماری علی -رابطهای است .محدودة مکانی
(جغرافیایی) آن حوزة آبی خزر شامل استانهای گیالن و
مازندران و جامعة آماری ،زنبورداران حوزة آبی خزر شامل
 5273نفر است .حجم نمونه مطابق جدول تاکمن و نیز آمارة
کوکران 315 ،نفر برآورد شد و برای نظرسنجی از جامعة
آماری مذکور ،از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای استفاده
شد که نتایج آن در جدول  1ارائه میشود.

جدول  .1حجم نمونه بهتفکیک شهرستان براساس روش نمونهگیری تصادفي طبقهای
استان

تعداد کل

حجم کل جامعة

زنبورداران

آماری

گیالن

 2543نفر

مازندران

 2730نفر

 5273نفر

حجم نمونه

 315نفر

شهرستان

رشت
صومعهسرا
املش
سیاهکل
ماسال
لنگرود
رضوانشهر
رودبار
رودسر
آستارا
بندرانزلی
آستانة اشرفیه
تالش
شفت
فومن
الهیجان
بهشهر
نکا
ساری
جویبار
قائمشهر
سوادکوه
بابل
آمل
نور
نوشهر
چالوس
تنکابن
رامسر

تعداد زنبوردار در هر

حجم نمونه برای هر

شهرستان

شهرستان

49
78
263
209
120
126
134
390
470
334
22
33
590
274
386
65
396
193
257
20
139
150
254
303
137
377
160
171
173

3
4
14
11
6
6
7
20
25
18
1
2
30
15
20
3
20
10
13
1
7
7
13
16
7
20
8
9
9
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متغیر وابستة پژوهش« ،بهرهوری ترویج زنبورداری» است.
برای اندازهگیری بهرهوری ترویج ،این متغیر به هشت گویه
تجزیه شد که شاخصهای اصلی آنها عبارتاند از :میزان
افزایش عملکرد تولید عسل بهازای هر کندو (هر واحد تولید)،
افزایش درآمد در هر واحد تولیدی عسل (هر کندو) ،کاهش
سرانة هزینة تولید عسل بهازای هر کندو ،رضایتمندی از
آموزشهای ترویجی ،کیفیت برنامههای آموزشی -ترویجی
زنبورداری ،بهموقعبودن برنامههای آموزشی ترویجی
زنبورداری ،تحقق اهداف برنامههای آموزشی ترویجی
زنبورداری و استمرار برنامههای آموزشی ترویجی .متغیرهای
مستقل تحقیق عبارتاند از :سن زنبوردار ،استفاده از وسایل
کمکآموزشی ،ارتباط با کانالهای شخصی ،وسعت زنبورستان
(شامل تعداد کندو و وسعت عرصة زنبورستان) و پذیرش
نوآوری .مقیاس سنجش ،متغیر سن زنبوردار و وسعت
زنبورستان بهصورت نسبی و برای سایر متغیرها بهصورت
ترکیب گویههای ترتیبی با استفاده از طیف لیکرت است
(جدول  .)2ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه است که
اعتبار (روایی صوری) آن توسط برخی از استادان متخصص و
پایایی آن با استفاده از یک آزمون راهنما بین زنبورداران
شمال استان لرستان تعیین و از طریق آلفای کرونباخ تأیید
شد که گزارش آن در جدول  2مشاهده میشود .مقیاس
سنجش متغیرهای پژوهش نیز طیف لیکرت است.
جدول  .2ضرایب آلفا در آزمون آلفای کرونباخ برای
*

متغیرهای تحقیق
متغیرها

میزان پذیرش نوآوری
میزان استفاده از وسایل کمکآموزشی
میزان ارتباط با کانالهای شخصی
بهرهوری ترویج زنبورداری

تعداد

ضریب

گویهها

آلفا

7
5
5
8

0/68
0/74
0/81
0/76

* برای سنجش گویههای مربوط ،از طیف ( 0هیچ) تا ( 5بسیار زیاد)
استفاده شد.

نتایج و بحث
نتایج تحلیل توصیفی دادههای پژوهش نشان میدهد
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میانگین سنی زنبورداران 39/35 ،سال با انحراف معیار
 11/76و میانگین اعضای تحت تکفل آنان  4/2نفر است.
براساس اطالعات بهدستآمده دربارة میزان تحصیالت
پاسخگویان 21 ،نفر ( 7/2درصد) بیسواد 162 ،نفر ()51/4
دارای سواد ابتدایی و راهنمایی 80 ،نفر ( 25/4درصد) دارای
مدرک متوسطه تا دیپلم و  20نفر ( 8/5درصد) دارای مدرک
فوقدیپلم و باالتر هستند.
میانگین سابقة کار زنبورداران  10/81سال با انحراف
معیار  9/42سال است 30/2 .درصد زنبورداران عالوهبر این
کار ،به شالیکاری مشغولاند و  17/5درصد نیز در زمینة
دامداری فعالیت دارند .میانگین تعداد کندوهای بومی و مدرن
زنبورداران ،بهترتیب  1/14و  27/72است ،بهعالوه اینکه
تعداد کندوهای مدرن زنبورداران ،نسبت به زمان شروع
زنبورداری افزایش و تعداد کندوهای سنتی کاهش یافته
است .میانگین وسعت زنبورستانها  0/97هکتار است و 69/1
درصد پاسخگویان ،زنبورستانهایی با وسعت کمتر از  0/5هکتار
دارند.
از نظر بهرهمندی از آموزشهای ترویجی 59 ،درصد
پاسخگویان بهرهمند از خدمات ترویجی و  41درصد از این
خدمات بیبهرهاند .در محلهای فعالیت ( 81/9درصد مکانها)،
زنبورداران مروج حضور دارند و در بقیة مناطق ( 18/1درصد)،
مروج زنبورداری فعالیت ندارد .میانگین فاصلة زنبورستانها تا
مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی 11/7 ،کیلومتر و فاصلة
 55/3درصد آنها با مراکز ترویج کمتر از  10کیلومتر است.
در این تحقیق ،برای بررسی روابط میان برخی از
مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر بهرهوری ترویج زنبورداری
در حوزة آبی خزر ،از تحلیل مسیر استفاده شد .برای تحلیل
مسیر ،ابتدا مطابق جدول  ،3همبستگی متغیرهای یادشده
استخراج و مشخص شد که همة متغیرها ،همبستگی معنیدار
دارند .سپس دادهها با توجه به همبستگیهای بهدستآمده
برای هر دو نوع متغیر و با کمک نرمافزار  Pathتحلیل شدند.
جدول  4آثار مستقیم و غیرمستقیم هریک از متغیرهای
مستقل بر متغیر وابسته را نشان میدهد .با استفاده از تحلیل
مسیر میتوان ضرایب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم را
بهصورت نمودار  1ارائه داد.
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جدول  .3همبستگي متغیرهای مورد بررسي در تحلیل مسیر

بهرهوری ترویج زنبورداری ()y
سن زنبوردار ()x1
وسعت زنبورستان ()x2
میزان پذیرش نوآوری ()x3
میزان ارتباط با کانالهای شخصی ()x4
میزان استفاده از وسایل کمکآموزشی ()x5

()y

()x1

1
-0/92
0/92
0/93
0/89
0/92

1
-0/92
-0/90
-0/82
-0/91

()x2

1
0/89
0/81
0/93

()x3

1
0/87
0/88

()x5

()x4

1
0/82

1

جدول  .4آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرها در تحلیل مسیر
آثار

نام متغیر مستقل

سن زنبوردار ()x1
وسعت زنبورستان ()x2
میزان پذیرش نوآوریها ()x3
میزان ارتباط با کانالهای شخصی ()x4
میزان استفاده از وسایل کمکآموزشی ()x5

مجموع آثار مستقیم

مستقیم

غیرمستقیم

و غیرمستقیم متغیرها

-0/10
0/15
0/28
0/24
0/23

-0/82
0/77
0/65
0/69

-0/92
0/92
0/28
0/89
0/92

نوآوری بر بهرهوری ترویج زنبورداری تأثیر دارند .در این میان،
متغیر پذیرش نوآوری بر بهرهوری ترویج زنبورداری ،فقط
تأثیر مستقیم دارد .همچنین ،متغیر سن زنبوردار ،کمترین
تأثیر مستقیم ( 0/1منفی و معنیدار) و متغیر پذیرش نوآوری
بیشترین تأثیر مستقیم ( 0/28مثبت و معنیدار) را بر
بهرهوری ترویج زنبورداری دارند .همچنین ،سن زنبوردار
بیشترین تأثیر غیرمستقیم را دارد.

براساس نتایج تحلیل مسیر ،دو متغیر سن زنبوردار و
وسعت زنبورستان ،عالوهبر تأثیر مستقیم بر بهرهوری ترویج
زنبورداری ،بهطور غیرمستقیم نیز از طریق متغیرهای استفاده
از وسایل کمکآموزشی ،کانالهای ارتباط شخصی و پذیرش
نوآوری ،بر بهرهوری ترویج زنبورداری تأثیر دارند .دو متغیر
استفاده از وسایل کمکآموزشی و کانالهای ارتباط شخصی
نیز عالوهبر تأثیر مستقیم ،بهطور غیرمستقیم از طریق پذیرش

سن زنبوردار
-0/10
-0/25
0/23

بهرهوری ترویج
زنبورداری

0/28

-0/22

استفاده از وسایل کمکآموزشی

-0 /2

0/25

پذیرش نوآوری

0/24

0/22

ارتباط با کانالهای شخصی
0/24
0/25

0/19

0/15

وسعت زنبورستان

نمودار  .1آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرها و ضرایب مسیر به کمک نرمافزار Path
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با توجه به یافتهها در جدول  ،4مجموع آثار مستقیم و
غیرمستقیم متغیر سن زنبوردار  ،-0/92وسعت زنبورستان
 ،0/92پذیرش نوآوری  ،0/28ارتباط با کانالهای شخصی
 0/89و استفاده از وسایل کمکآموزشی  0/92است؛ بنابراین،
میتوان گفت با افزایش سن زنبوردار ،میزان بهرهوری
فعالیتهای ترویج کمتر میشود و هرچه وسعت زنبورستان،
پذیرش نوآوری ،تماس با کانالهای ارتباط شخصی و استفاده
از وسایل کمکآموزشی بیشتر باشد ،میزان بهرهوری ترویج
نیز افزایش مییابد .تأثیرات باقیمانده از سایر متغیرها 0/24
است که بررسی نشدهاند .درواقع ،برای دستیابی به این
موضوع -که مدل علی ارائهشده در دیاگرام تحلیل مسیر ،چه
میزان از واریانس متغیر وابسته را تبیین میکند -میتوان از
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میشود و مدل علی بهدستآمده ،تنها  6/1درصد از واریانس
متغیر وابسته را تبیین نمیکند .درنتیجه ،مدل علی استخراج
شده ،یک مدل تحلیل مسیر قوی است .این نتیجه با استفاده
از رگرسیون چندمتغیری نیز تأیید شد که درادامه ارائه
میشود.
در نمودار  ،2سن زنبوردار و وسعت زنبورستان ،متغیرهای
بیرونی هستند؛ بهایندلیل ،هیچ پیکانی روی آنها نیامد .در
این حالت ،هر متغیر وابسته که  های مؤثر بر آن مشخص
شد ،از تحلیل رگرسیون خارج شد و متغیر وابستة دیگری در
سمت چپ این تحلیل قرار گرفت .با استفاده از  های به
دستآمده از انجام رگرسیونهای پیدرپی با روش  ،Enterتا
خروج آخرین متغیرهای وابسته یعنی متغیرهای  x 4و x5
(میزان ارتباط با کانالهای شخصی و میزان استفاده از وسایل
کمکآموزشی) نمودار  2شکل گرفت .در این حالت ،میزان

ضریب تعیین (  ) R 2کمک گرفت؛ بنابراین داریم:
e2  0 / 247   0 / 061
2

 0/94 ، R 2بهدست آمد که با نتیجة تحلیل مسیر با استفاده
از نرمافزار  Pathنیز همخوانی دارد؛ بنابراین ،میزان ضریب

R 2  1  e2  1  0 / 061  0 / 939

یعنی  93/9درصد از مجموع تغییرات متغیر وابسته
(بهرهوری ترویج زنبورداری) توسط مدل تحلیلی باال تبیین

2

خطا (  ) eتقریباً  0/05بهدست میآید.
سن زنبوردار

-0/51

-0/38

-0/39
-0/80

استفاده از وسایل کمکآموزشی

0/85

بهرهوری ترویج
زنبورداری

0/20

0/50

پذیرش نوآوری
0/18

0/42

ارتباط با کانالهای شخصی
0/16

-0/03

0/49

0/07

وسعت زنبورستان

نمودار  .2آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرها و ضرایب مسیر با استفاده از رگرسیون چندمتغیره

در این تحلیل ،با توجه به کمبودن ضریب مسیر وسعت
زنبورستان (  ) x1به میزان پذیرش نوآوری (  0/05( ) x 3
 ،)0/03مسیر مذکور باید حذف شود .البته باید یادآوری کرد
که در این حالت ،قدر مطلق این عدد مدنظر است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
برای اطمینان از دستیابی به رقابتپذیری و پایداری بخش
کشاورزی ،دولتمردان تالش میکنند بهرهوری را افزایش دهند.
همچنین بهرهوری ،عنصری برای پاسخ به چالشهای ناشی از
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تغییرات محیطی است که برای حفظ درآمد کشاورزی نیز
اهمیت دارد ( .)Spilman & Davis, 2008بهرهوری به گسترش
اهداف اجتماعی کمک میکند و منافع زیستمحیطی را با
کاهش تکیة کشاورزی بر نهادههایی مانند زمین ،آب و کودهای
شیمیایی بهبود میبخشد ( .)Gray et al., 2012در بخش
کشاورزی ،دانش ،ظرفیت و توانایی تصمیمگیری ،نقشی اساسی
در نحوة استفاده از دیگر منابع و نهادههای تولید دارد و ترویج،
نقش مهمی در انتشار دانش و کمک به تصمیمگیری درست
کشاورزان برای کاهش ضایعات سیستم و تحقق بهرهوری ایفا
میکند ()Malek Mohammad, 2006؛ بنابراین ،برای دستیابی
به رشد اقتصادی درونزا و پایدار و افزایش سهم رشد بهرهوری
کل عوامل در رشد کشاورزی ،شناخت علمی از عوامل مؤثر بر
بهرهوری ضرورت دارد که یکی از این عوامل ،ترویج و آموزش
کشاورزی است .در این مطالعه ،عوامل مؤثر بر بهرهوری ترویج
کشاورزی در زیربخش زنبورداری ،با بهرهگیری از تکنیک
تحلیل مسیر بررسی شد.
در تحقیق انجامگرفته ،برای شش متغیر سن زنبوردار،
وسعت زنبورستان ،میزان استفاده از وسایل کمکآموزشی در
آموزشهای ترویجی ،میزان ارتباط با کانالهای شخصی،
میزان پذیرش نوآوری از سوی زنبوردار و بهرهوری ترویج
(میزان عملکرد تولید عسل زنبورداران) ،با دو روش استفاده از
نرمافزار  Pathو رگرسیون چندمتغیری ،مدلی علی بهصورت
نمودارهای  1و  2استخراج شد .با مقایسة دو روش استفاده
شده در تحلیل مسیر مشخص شد که سن زنبوردار ،تأثیر
منفی و مستقیمی بر بهرهوری ترویج زنبورداری دارد؛ به
عبارتی ،هرچه سن زنبورداران بیشتر باشد ،بهرهوری ترویج
زنبورداری کمتر میشود .نتایج پژوهش  )2005( Kogenاین
یافته را تأیید میکند که ساختار سنی افراد ،تأثیر مهمی بر
بهرهوری دارد .همچنین ،متغیرهای استفاده از وسایل
کمکآموزشی ،ارتباط با کانالهای شخصی ،وسعت زنبورستان
و پذیرش نوآوری در هردو روش ،تأثیر مثبت و مستقیمی بر
بهرهوری ترویج زنبورداری دارند؛ به بیان دیگر ،هرچه
زنبورداران نوآوری را بیشتر بپذیرند ،از وسایل کمکآموزشی
بیشتری بهرهمند شوند ،با کانالهای شخصی بیشتری ارتباط
داشته باشند و وسعت زنبورستان آنها بیشتر باشد ،بهرهوری
فعالیتهای آنها در ترویج زنبورداری افزایش مییابد .این
یافتهها با مطالعات ،(2002) Roy et al. ،(2009) Bijani et al.
 )2002( Wang et al. ،)2004( Bates ،)2005( Holtonو
 )1997( Dashtiتأیید شدند.

براساس نتایج تحلیل مسیر میتوان پیشنهادهایی را به
صورت زیر برای بهبود عملکرد ترویج زنبورداری و افزایش
بهرهوری ارائه داد .هرچند تحقق برخی از پیشنهادهای ارائه
شده دشوار و زمانبر است ،برای جهشی مفید و اساسی در این
زمینه ،گریزی از آن نیست.
 .1با توجه به تأثیر پذیرش نوآوری و برخورداری از
کانالهای ارتباط شخصی بر بهرهوری ترویج زنبورداری،
میتوان از رهبران محلی (شامل رهبران اجتماعی و
فنی) و جوانان استفاده کرد که در پذیرش نوآوری،
نوگرایی بیشتری دارند .همچنین میتوان اطالعات بهروز
و مناسبی برای تقویت مسائل فنی و نوآوریهای
زنبورداری به آنها ارائه داد.
 .2از آنجاکه استفاده از وسایل کمکآموزشی ،یکی دیگر از
عوامل مؤثر بر بهرهوری ترویج زنبورداری است ،تجهیز
مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی به انواع وسایل
کمکآموزشی و رسانههای دیداری و شنیداری برای
افزایش اثربخشی فعالیتهای ترویج زنبورداری پیشنهاد
میشود.
 .3با توجه به یافتههای پژوهش ،ایجاد تسهیالت و امکانات
الزم برای سرکشی مروجان به زنبورداران و همچنین
تجهیز مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی به وسایل
نقلیة مناسب و مرمت راههای ارتباطی ،در راستای
تقویت ارتباط زنبورداران با کانالهای شخصی ،به بهبود
و کارایی ترویج زنبورداری منجر میشود.
 .4با توجه به اینکه وسعت زنبورستان ،تأثیری مستقیم بر
بهرهوری ترویج زنبورداری دارد ،باید ضمن توجه به
زنبورداران دارای زنبورستان بزرگمقیاس ،بر آموزش
بیشتر به زنبورداران دارای زنبورستان کموسعت (محدود)
نیز تأکید کرد ،زیرا آنها کمتر درمعرض آموزشهای
ترویج زنبورداری قرار میگیرند .با برگزاری کارگاههای
آموزشی برای همة زنبورداران و استفاده از آموزشهای
انفرادی برای ارتباط با زنبورداران دارای زنبورستان
وسعت کم ،میتوان به این هدف دست یافت.
 .5درنهایت ،پیشنهاد میشود برای بهبود بهرهوری و
اثربخشی ترویج زنبورداری در راستای توسعة کشاورزی،
در تحقیقات آتی بر آزمودن سایر عوامل مؤثر و تعیین
شاخصهای بهرهوری ترویج زنبورداری و تالش برای
بهبود آن تمرکز شود.
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