
 3333، پاییز 7، شمارة 3ریزی روستایی، سال پژوهش و برنامه مجلّة

 2333-2534اپای الکترونیکی: ش 2322-2435شاپای چاپی: 

http://jrrp.um.ac.ir 

 ي درجیترو -يآموزش يهاکالس در باغداران شرکتتمایل و  بر رگذاريثأت عوامل ليتحل

 استان آذربایجان غربي

 4ضرغام عبدالهي - 3عبدالمطلب رضایي - 2سديعلي ا - 1*مرتضي اکبري

 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران در فناوری کارآفرینی استادیار -3
 کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران اقتصاد و توسعة  استاد -2
 کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران اقتصاد و توسعة استادیار -3
 یریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ارشد مددانشجوی کارشناسی -5
 

 31/31/3333تاریخ تصویب:          36-57صص      22/31/3332تاریخ دریافت: 

 چکيده
 تعهد و زیاد زمان صرفبه  وباشد می ترویج ریزانبرنامه و متخصصانپیش روی  که است چالشی ترویجی هایبرنامه ةتوسع هدف:

ترویجی برای  -های آموزشیامروزه اهمیت برنامه ؛ بنابراین،است تأثیرگذار هابرنامه شکست یا موفقیت رب که نیاز دارد افراد

ها ندارند و توانمندسازی کشاورزان اهمیت زیادی دارد؛ اما بسیاری از کشاورزان به دالیل متعددی تمایلی به شرکت در این برنامه

 عوامل لیتحلزیادی دارد. با توجه به این مطلب، هدف از انجام تحقیق حاضر، ها اهمیت رضایت کشاورزان و حسابرسی برنامه

 بود. ترویجی -آموزشی هایکالس در باغداران شرکتتمایل و  بر تأثیرگذار
 انتساا  باا ایطبقاه گیرینموناه روش از اساتفاده باا نفر 233 تعداد که ندبود غربی آذربایجان استان باغداران حاضر تحقیق آماری ةجامع روش:
 محاسابه ساازه و یصاور روایای ازطریاق آن روایای و شاد تدوین نظری ادبیات براساس که بود ایپرسشنامه تحقیق ابزار. شدند انتخا  متناسب
 ترکیبای پایاایی. گردیاد تأییاد افازارنرم ازطریاق ساازه روایای ورسید  کشاورزی نظرانصاحب به تأیید پرسشنامه یصور روایی ،همچنین. گردید

 هستند. برخوردار یمناسب نسبتاً پایایی از تحقیق هایشاخص که داد نشان و شد محاسبه لیزرل افزارنرم از استفاده با پرسشنامه

-شارکت باغاداران باه نسبت بیشتری تمایل ترویجی هایبرنامه در کنندهشرکت باغداران که داد نشان مستقل تی آزمون از حاصل نتایج: هایافته

 بیشاترین یرفتاار یباورهاا نگرش، متغیرهای مسیر، ضرایب از حاصل نتایج براساس. دارند ترویجی -آموزشی هایبرنامه در مشارکت برای ،نکرده
 اند.داشته ی جیترو یهابرنامه در شرکت به لیتما ةوابست متغیر بر را تأثیر

توانند در تحقیقات بعدی ایان مادل را باا پردازد، محققان میهای درونی میهاینکه این نظریه تنها به بررسی سازدلیلبهها/ راهبردها: محدودیت
 ها تلفیق کنند.سایر مدل

ها، توجاه مخاطباان بهترکردن این آموزششود با هرچههای کارآفرینی، کارآمد هستند و توصیه مینتایج نشان داد که آموزشراهکارهاي عملي: 
 بیشتر جلب شود.

شناسی، به بررسی رفتار مشارکتی کشاورزان پرداخته شده است که های مطرح در رواناین تحقیق با استفاده از یکی از نظریه: در ارزش اصالت و
 نتایج آن برای کارشناسان و مروجان کشاورزی مناسب است.

 . ترویجی هایبرنامه شده،ریزیبرنامه رفتار ةنظری ل،یتما باغداران، مشارکت،ها: کليدواژه
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 . مقدمه 1
 . طرح مسئله1. 1
پایش  روی  کاه اسات چالشای ترویجای هاایبرنامه ةتوسع     

 و زیاد زمان صرفبه  وباشد می ترویج ریزانبرنامه و متخصصان

 تأثیرگذار هابرنامه شکست یا موفقیت بر که نیاز دارد افراد تعهد

 وظیفاة کاه اسات داده نشاان مطالعات نتایج. (3334، 3)فورد است

 باه کشااورزی هایآموزش ارائة ،ترویجی هایسازمان و نهادها لیاص

 مزرعاه باه مرباو  مباحا  و نوین هایوریفنا با رابطه در باغداران

افاراد  برای را ترویجی خدمات اهمیت مطالعات این از بسیاری. است

 از باغاداران از بسایاری ،مطالعاات ایان در. انادداده نشان دارای نفع

 مشاارکتکه  اندکرده بیان و اندنموده رضایت هاراظ ترویجی خدمات

 نقاش هااآن عملکارد افازایش و موفقیات در ترویجی هایبرنامه در

؛ فاورد، 3337، 2نوو وسات ،)حبیب، بیرکنهاولز است داشته سزاییب

 ترویجای هایبرناماه ارائاة صارف زیادی هایهزینه سالیانه. (3334

 یبهتارهرچاهصاورت باه ایدب ترویجی هایبرنامه ،درنتیجه ؛شودمی

 پاذیرد صاورت اقاداماتی ترویجای خادمات بهبود برای و دنشو هارائ

 شناساایی ،رابطه این در. (3332، 3و رولینز ،برونینگ، رادهاکریسما)

 آن باه مطالعاات از بسایاری در کاه دارد زیاادی اهمیت هدف گروه

برونیناگ و همکااران، ؛ 3337حبیب و همکااران، ) است شده اشاره

 .(2111، 5و ایورسن ،میت، دورگان؛ اس3323

 هادف گاروه از دقیقای و کافی شناخت باید کشاورزی جانمرو

میت اس) نمایند تمرکز هاآن انتظارات و نیازها روی بر و باشند داشته

 افاراد از کافی شناخت ،بنابراین ؛(2113، 4پلیس ؛2111 و همکاران،

 ترویجی -آموزشی هایبرنامه در هاآن مشارکت دلیل و کنندهشرکت

 آموزشای هاایفعالیت ریزیبرنامه زمان در که است مواردی ازجمله

 تااایجن(. 3332برونینااگ و همکاااران، ) گیاارد قاارار موردتوجااه بایااد

 انادنتوانساته تارویج مدیران و کارکنان که است داده نشان مطالعات

 خاود اهاداف باه هابرناماه این در ،است شایسته و بایسته کهطورآن

-مشاارکت اهاداف، ایان باه نیافتندست دالیل از یکی. یابند دست

 -آموزشاای هایبرناماه در باغاداران کاافی نداشاتنتمایال و نکاردن

 زیاادی تمایال ترویج مدیران و محققان ،بنابراین ؛است بوده ترویجی

 در مشااارکت باارای باغااداران هااایانگیزه بررساای و شناسااایی بااه

  .دارند ترویجی هایبرنامه

 هایبرناماه حسابرسی و رجوعاربا  رضایت داشت که توجه ایدب

 جانمرو ،درنتیجه ؛ستا هابرنامه این موفقیت عوامل از یکی ترویجی

 اقادام هابرناماه هادف گاروه و محای  شناخت به مداوم طوربه باید

 ترویجای هایبرنامه کیفیت کهاندداده نشان موجود تحقیقات. نمایند

 زیاادی اهمیات از باردارانبهره حفظ و هابرنامه اهداف پیشبرد برای

 و اقاادامات مروجااان، و محققااان ازسااوی بایااد و اساات برخااوردار

؛ 3332، 6)نورلناد گیارد صاورت هاابرناماه بهباود برای راهکارهایی

زاده، ، میرکغیاثوندغیاثی؛ 3331 اکبری، و عباسی ؛2113، 7بولینگ

 (.3333دم، مق، محمودی، و شریفیویسی ؛3332و اکبری، 

 شاناخت به زیادی عالقة که اندنموده اشاره جانمرو اساس،براین

. دارند ترویجی هایبرنامه در باغداران مشارکت توسعة بر ثرمؤ عوامل

 این نتایج اما انجام شده است؛ هابرنامه این از بسیاری هاییابیارزش

 گاویپاساخ آمادهدستبه اطالعات که است داده نشان هایابیارزش

 ترویجای هایبرنامه در باغداران دقیقاً چرا که است نبوده مسئله این

 .(2113، 3ریچاردسون -)کالرک کنندنمی شرکت

 یا مشارکت که اندداده نشان یابیارزش هایبرنامه از بسیاری

 مانند عواملی به ،ترویجی هایبرنامه در باغداران نکردنمشارکت

 جغرافیایی موقعیت و اطالعات کنندةارائه افراد برنامه، ارائة هایروش

 تحقیقات از بسیاری. (2111، 3)ژاکو  و فرر دارد بستگی منطقه

 و کشاورزان نکردنمشارکت دالیل بررسی به کامالً اندنتوانسته

 است ممکن آن علل از یکی. بپردازند ترویجی هایبرنامه در باغداران

 ابزارکه صورتاینباشد؛ به یقاتتحقدر  گیریاندازه ابزار بودننامناسب

 هایبرنامه در باغداران مشارکت میزان سنجش برای استانداردی

 بررسی به مورداستفاده ابزارهای بیشتر و است نداشته وجود ترویجی

 کمتر و اندپرداخته باغداران مشارکت بر تأثیرگذار بیرونی متغیرهای

-براین ؛اندپرداخته باغداران مشارکت شناختیروان ابعاد بررسی به

 عوامل تحلیل مطالعة حاضر، هدف ذکرشده، موارد به توجه با اساس،

-آموزشی هایکالس در باغداران شرکتتمایل و  بر تأثیرگذار

 باغداران ةمتمایزکنند متغیرهای تحلیلنیز و  ترویجی

 است. ترویجی هایبرنامه در هنکردشرکت و کنندهشرکت

 شناسي تحقيق. روش2
( 2113ریچاردسون ) -کالرک تحقیق حاضر براساس مطالعة    

 های این تحقیق در بافت و موقعیتکه گویه انجام شده است

( 2113ریچاردسون ) -کالرککار )ند. ایران مطابقت داده شد

نظران و ک صاحبدر مرحلة سنجش روایی تحقیق با کم

و برخی از گردید و برخی از موارد حذف  متخصصان اصالح شد

 پیمایشی روش به کمّی وحاضر، تحقیق (. ارد دیگر اضافه شدمو

بوده  پرسشنامه مورداستفاده آوریجمع ابزار. است شده انجام

جامعة آماری تحقیق، باغداران استان آذربایجان غربی  و است

ها از آن نفر 233 ،جدول کریجسی و مورگان براساس بودند که

 35 و ترویجی هایبرنامه در کنندهشرکت از باغداران نفر 337)

 گیرینمونه انتخا  شدند. روش ،(نکردهشرکت باغداراننفر از 
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 ،تحقیق اجرای جهت. بود متناسب انتسا  با ایطبقه صورتبه

 هایبخشاز  که شد طراحی هدف گروه برای ایپرسشنامه

 در شرکت به نسبت هاآن نگرش باغداران، هایویژگیی )مختلف

 .بود ( تشکیل شدههاآن تمایل و باورها ،ترویجی هایبرنامه

های تمایل به مشارکت در کالس گیریاندازه و سنجش برای

 شدهریزیبرنامه رفتار ةنظری از ،هدف گروه ترویجی -آموزشی

 ،در این مطالعه .است شده گرفته بهره( 3332) بینفیش و آیزین

 ،رویجیهای آموزشی و تکننده در کالسشرکتاز افراد  نفر  337

 .ندقرار گرفت پرسشگریای ترسیم مدل تمایل به شرکت موردبر

 صورتبه اطالعات آوریجمع برای گویه 41 از بیش ،راستادراین

 خارج متعددی عوامل. است شده استفاده ،غیرمستقیم و مستقیم

ای نمونة های فردی و حرفهی مشخصهشناسای برای مدل از

 -اجتماعی و ایحرفه -فردی هایمشخصه) جامعهمطالعه در مورد

 در و ایگزینه پنج صورتبه هاپاسخ. است شده استفاده( اقتصادی

( 3) مخالفم کامالً ... تا( 4) موافقم کامالً  از ،لیکرت مقیاس قالب

 .است گردیده طراحی

 مقیاس از استفاده باال مستقیم و دو سؤ صورتبه نگرش

گیری اندازه ال بود،سؤ شش شامل که (6-3)از  31معنایی افتراق

 باورهای براساس غیرمستقیم صورتبه نگرش ،همچنینشد. 

. گردید گیریاندازه گویانپاسخ بروندادهای یابیارزش و رفتاری

 یابیارزش  برای و الؤس از هفت ،رفتاری باورهای برای سنجش

 31وسیلة به ،ذهنی هنجارهای. شد استفاده الؤس از پنج ،بروندادها

-به. شدند گیریاندازه غیرمستقیم و مستقیم صورتهبال و سؤ

 غیرمستقیم و مستقیم صورتبه متغیرها سایر ،صورتهمین

محاسبه گردید  محتوا روایی ازطریق ابزار روایی .شدند گیریاندازه

 کنترل(، 347/1رفتاری ) باورهای] آن ترکیبی پایایی و سازه و

 تمایل(، 372/1) رشنگ (637/1) ذهنی باورهای(، 736/1) باورها

 شدهادراک رفتار کنترلو  (623/1) ذهنی هنجارهای(، 364/1)

 دهندةنشان که شد محاسبه لیزرل افزارنرم از استفاده با [(476/1)

ها از تحلیل دادهوزیهتج بود. برای ابزار مناسب نسبتاً  پایایی

ز ها ابرای تحلیل دادهو  استفاده شد Lisrelو  SPSSافزارهای نرم

 مستقل، های استنباطی )آزمون تیهای توصیفی و آمارهآماره

زی معادالت ساختاری ( استفاده سارگرسیون لجستیک و مدل

 گردید.

 . مباني نظري تحقيق3
 عاطفی و شناختی رفتاری، تجار  به ،نگرش و رفتار گیریشکل   

 تا اندمتعددی تالش کرده رفتاری هاینظریه. دارد بستگی افراد

. دهند توضیح مشخص هایموقعیت در را مردم هایفعالیت و فتارر

 ها،در تحلیل رفتار انسان هانظریه این موفقیت هاینشانه از یکی

( الف3331) 33بینآیزن و فیش .است بوده هااین نظریه ماندگاری

 هئارا اجتماعی هایفعالیت برای را شدهریزیرفتار برنامه مدل

 از هاسال این طی در که است داده نشان ریهنظ این و اندداده

 بازنگری 3331 ةده در نظریه این. باشدمی برخوردار زیادی اعتبار

، لئون. (2114، آیزن) گردید اضافه آن به جدیدی متغیرهای و شد

 ةزمیندر مختلف ةنظری سه به (3333) 32پراگینی، و ایرکالنی

 33 (TRA)منطقی  عمل ةنظری: اندکرده اشاره نگرش و رفتار ارتبا 

( 3374) آیزن و بینفیش و(  3331) بینفیش و آیزن ازسوی که

 (3332) 34زیباگ توس  که 35خودکنترلی ةنظری است؛ شده مطرح

 که 36 (TPB) شدهریزیبرنامه رفتار ةنظری و است شده مطرح

 شده هئارا( 3336) 37آیزن و مادن، سپس و( 4333)آیزن ازسوی 

باشد. می منطقی عمل ةنظری یافتةمدل توسعه ،واقعو در است

که  است شدهیریزبرنامه رفتار ةنظری حاضر، تحقیق نظری مبنای

؛ 3332، زیباگ) تشکیل شده است رفتار شناخت و بینیپیش برای

دلیل انتخا  شد که اینبه این نظریه. (3333 همکاران،و  لئون

براین، است و عالوه ترتر و منسجمهای قبلی کاملنظریه نسبت به

-های روانبین محققان برای سنجش سازهاز محبوبیت بیشتری در

( الف3331)بین آیزن و فیش همانطورکهشناختی برخوردار است. 

 شناخت و فعالیت بینیپیش نظریه، این اصلی هدف ،اندکرده اشاره

 توضیح( 3) شکل در نظریه این اصلی متغیرهای. است خاص رفتار

 . است شده داده

 زیادی تحقیقات ،شدهریزیبرنامه رفتار ةنظری کاربست ةزمیندر

 رفتار مانند هاعلت از بسیاری تبیین در نظریه این. است شده انجام

در  ،رفتار بینیپیش بازاریابی، آموزش، ،فراغتاوقات  ،بازخورد

، 33)پوتا و رکوال است مناسب طبیعیمنابع و کشاورزیهای حوزه

، 23؛ حاتم2114، 21؛ کارپینن2113، 33ت و روشویچبرنا؛ 2113

، آندرستین، ؛ برگوت2117؛ کرمی و منصورآبادی، 2116

و همکاران،  23؛ رحمان5211،  22ورکام، و هایرنساتکامپ، ون

2117). 

کاهش  عامل پنج که داد نشان( 3332) نورلند تحقیق نتایج

تعامالت  ،ترویج سازمان به زیاد تعهد ،دولتی مقررات و مشکالت

 درونی هایمشوق وجود و اطالعات زیاد کیفیت اجتماعی، سازندة

 این نتایج. اندبوده ترویجی هایفعالیت در افراد مشارکت دلیل زیاد،

 ،ترویجی هایبرنامه در مردم مشارکت که داد نشان مطالعه

 و گیرندمی یاد که هاییفرصت و ترویج از هاآن شناخت براساس

 از که تصوری ،بنابراین ؛گیردمی صورت باشد،می همافر هاآن برای
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دارای  ،است بسته نقش دنتوانم یا عادی باغداران ذهن در ترویج

 کارکنان استخدام برای بازاریابی ابزار یک عنوانبه و است اهمیت

 تعامل فرصت ،همچنین .قرار گیرد استفادهمورد تواندمی ترویج

 از ،مدیران ویساز شدههئارا التتسهی و رجوعاربا  دربین اجتماعی

 .است بوده باغداران مشارکت در مهم عوامل

 احیای هایروشبررسی  به تحقیقیدر ( 2114) کارپینین   

 ،فنالند در جنگل مالکان توس  جنگل( کاشتن یا طبیعی هایروش)

 هایروش انتخا . است رداختهشده پریزینظریة برنامه از استفاده با

 رفتار کنترل و ذهنی هنجارهای نگرش، به توجه با ،جنگل احیای

نگرش  که داد نشان تحقیق نتایج. است شده بینیپیش شدهادراک

 فشار اثر و است داشته رگرسیونی مدل در را مستقیم اثرات بیشترین

 ه است؛بود کمتر( خاک شرای  مانند) کنترل هایعامل و هنجاری

 احیای هایروش از استفاده برای تمایل بر یکسانی اثرات متقابالً اما

 ،جنگل طبیعی احیای از گذشته مطلو  تجار . داشتند طبیعی

 به توجه با. ه استداشت افراد تمایل روی بر مشخصی مثبت اثرات

 رفتار کنترل و هنجارها نگرش، ازطریق غیرمستقیم و مستقیم اثرات

  .بود رفتار اکتشافی عامل ترینمهم گذشته تجار  شده،ادراک

طبیعی تحقیقاتی انجام کشاورزی و منابع در ایران نیز درزمینة   

 از استفاده با تحقیقیدر ( 2117)است. کرمی و منصورآبادی  شده

 بهنسبت  مردان و زنان نگرش بین که دادند نشان TPB مدل

 دارد. وجود داریمعنی تفاوت ،پایداری

ن در شرکت ( به بررسی تمایل روحانیو3331عباسی و اکبری )    

ترویجی در بخش کشاورزی و منابع  -های آموزشیدر برنامه

طبیعی پرداختند. نتایج نشان داد که متغیرهای نگرش، هنجارهای 

های تمایل روحانیون کنندهترین تبیینذهنی و خودکارآمدی، مهم

 ها بودند.به شرکت در این فعالیت

از نظریة رفتار  ( با استفاده3332اران )غیاثوند غیاثی و همک    

کاران استان قزوین گندم، به تحلیل رفتار شدهریزیبرنامه

ن ناظر ق آنان نشان داد که کارآمدی مهندساپرداختند. نتایج تحقی

های کنندهبینیترین پیشمهم ،و نگرش کشاورزان نسبت به طرح

 رفتار کشاورزان بودند.

 شدهریزينظریة رفتار برنامه. 1. 3  
 صورتبه ،رفتار که است اساسبراین نظریه این اصلی هایهفرضی

 نگرش تأثیرتحت و شودمی مشخص افراد نیات ازطریق مستقیم

توس   شدهدرک اجتماعی فشار) ذهنی هنجارهای و مثبت یا منفی

 که است افراد تتمایال ،دیگرعبارتبه. گیردمی قرار( افراد

 مانند یمتغیرهای هب و هستند رفتار مستقیم هایکنندهبینیپیش

 ذهنی، هنجارهای ،فردی یابیارزش پاسخ فعالیت، به نسبت نگرش

 بستگی شدهادراک اجتماعی فشار و دسترس در اجتماعی اطالعات

 اطالعات به ،ذهنی هنجارهای و هافعالیت به نسبت نگرش. دندار

 نکردناجرا  یا اجرا ةشدبینیپیش پیامدهای و دارد تگیسب شناختی

 .(3334، آیزن) است ذهنی هنجارهای و نگرش از متأثر ،ررفتا

 مدل .است دقیق و معین نگرش برای مشاهدهقابل پاسخ ،رفتار    

 ةکنندبینیپیش ،نگرش که نمایدمی بیانشده ریزیرفتار برنامه

 افراد رفتار و نیات بین ةرابط ،هرحالبه. است رفتار برای خوبی

موردنظر  یهامهارت فقدان یا رفتار ویفرار موانع ازطریق تواندمی

 و شوندمی خاص رفتار گیریشکل باع  نیات. شود ترپیچیده

 تمایل اصلی هایکنندهتعیین. است نظریهکنندة تعیین اصلی عامل

. 25شدهادراک رفتار کنترل و ذهنی هنجارهای نگرش،  اند از:عبارت

و رفتار  شوندمی اررفت گیریشکل به منجر باورهای افراد نگرش، در

 این از یابیارزش با که شد خواهد معینی بروندادهای به منجر

 منجر رودمی انتظار ذهنی هنجارهای از. شودمی همراه بروندادها

 برای فرد هایانگیزه با که دنشو رفتاری ندادنبروز یا بروز به

 یزنآ اعتقادبه. (3332زی، )باگ اندشده ترکیب رفتار اینبا  همراهی

؛ یعنی، نگرش، هنجارهای باورها از مجموعه سه این ،(2114)

  .کنندمی هدایت را انسان رفتار ذهنی و تمایل،

 منفی یا مثبت ارزیابی یک ،رفتار به نسبت نگرش مدل، این در

 باورهاای) رفتاار باا مرتب  اعتقادات توس  که است رفتار انجام از

که درون  بروندادها یابیرزشا) رفتار اجرای از یابیارزش و( رفتاری

  .است شده مشخص (باورهای رفتاری جای دارد
 اجتمااعی فشاارهای از فارد ادراکمعادل  ،24ذهنی هنجارهای    

 کنتارل. دنشاوبر فرد وارد می ،رفتار اجرای در رابطه با که هستند

 کااری و سختی مشکالت از افراد درک با مرتب  ،شدهادراک رفتار

 کنترل (،2114) نآیز اعتقادبه. باشدمیدهند،  نجاما است قرار که

 شادهبینایپیش مشکالت و گذشته تجار  شامل شدهادراک رفتار

 کنندةتا متغیرهای تبییندر تحقیق حاضر تالش شده است  .است

های ترویجی شناسایی گردد. کشاورزان برای شرکت در برنامهرفتار 

-های مدل رفتاار برناماههبراساس مؤلفبا توجه به آنچه ذکر شد و 

 شوند:های زیر بررسی می(، فرضیه3شده در شکل )ریزی
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  شدهریزيبرنامه رفتار مدل -1 شکل

 2114 زن،یآمأخذ: 

 آموزش در به مشارکت نسبت باغداران نگرش و رفتاری باورهای بین .3

 .دارد وجود مثبتی رابطة ،طبیعی منابع و کشاورزی ترویج و

 به مشارکت باغداران نسبت ذهنی هنجارهای و ذهنی باورهای ینب .2

 .دارد وجود رابطة مثبتی ،ترویجی -های آموزشیکالس در

 درخصوص باغداران شدةادراک رفتار کنترل و باورها کنترل بین .3

 .دارد وجود منفی رابطة ،ترویجی-های آموزشیکالس در مشارکت

های کالس در به مشارکت نسبت اهآن تمایل و باغداران نگرش بین .5

 .دارد مثبتی وجود رابطة ،ترویجی -آموزشی

-کالس در مشارکت نسبت به باغداران تمایل و ذهنی هنجارهای بین .4

 .دارد وجود مثبتی رابطة ،ترویجی -های آموزشی

 مشارکت به نسبت هاتمایل آن و باغداران شدةادراک رفتار کنترل بین .6

 .دارد وجود مثبتی رابطة، ترویجی -یهای آموزشکالس در

 هاي تحقيقیافته. 4
 شناختياطالعات جمعيت. 1. 4
 با برابر ،ارومیه شهرستان به مربو  ةمطالعمورد ةنمون تعداد بیشترین    

 به مربو  ،نمونه تعداد کمترین وبوده است ( %4/24) نفر 43

 از نفر 223. استبوده ( %3) نفر 7 با برابر چالدران و ماکو هایشهرستان

 .دادند تشکیل( %3/1) زنان را نفر 2 تنها و( %3/33) مردان را باغداران
 از باغداران درآمد میانگین ،هکتار 67/6 ،باغات مساحت میانگین

 از باغداران درآمد میانگین و ریال میلیون 36/33 ،باغداری هایفعالیت

 .دبو ریال میلیون 51 با برابر غیرباغداری هایفعالیت

 در نکردهشرکت و کردهشرکت باغداران تيوضع ةسیمقا. 2. 4

  يجیترو -يآموزش يهاکالس
و  ردهکاران شرکتبین باغد (مستقل میانگین )تی مقایسةنتایج آزمون    

های ترویجی نشان داد که بین کنترل نکرده در برنامهباغداران شرکت

در  ،و تمایل رفتاری رفتاریباورهای  ،شدهرفتار ادراک کنترل، باورها

داری تفاوت معنی %4در سطح  ،و بین باورهای ذهنی و نگرش %3سطح 

کرده تمایل بیشتری نتایج نشان داد که باغداران شرکتوجود داشت. 

برای شرکت در  ،های ترویجینکرده در برنامهشرکت باغداراننسبت به 

 شتند.ها دابرنامه

 يترویج هايبرنامه در نکردهشرکت و ردهکشرکت باغداران ةیسمقا -1جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته
ينميانگ تفاوت (5)از ميانگين بنديگروه متغير متغيرها  رمعيا انحراف   t داري معني سطح 

 باورها کنترل
 24/5 کردهشرکت

242/3  
37/2 

56/3  1/113** 
 3/2 33/3 نکردهشرکت

 ذهني باورهاي
 15/5 کردهشرکت

136/3  
3/2 73/2  

 

1/116* 
 15/3 77/3 نکردهشرکت 

 ذهني هنجارهاي
 53/3 کردهشرکت

532/1  
23/3 326/3  

 

263/1  
 23/3 36/3 نکردهشرکت 

 ادراك رفتار کنترل

 شده

 3/5 کردهشرکت
244/3  

45/2 74/3  

 

1/111** 
 52/2 73/3 نکردهشرکت 

 رفتاري باورهاي
 44/5 کردهشرکت

53/3  
33/2 23/5  

 

1/111** 
 63/2 2/5 نکردهشرکت 

  نگرش
 33/5 کردهشرکت

173/3  
3/2 32/2  

 

1/114* 
 3/2 14/5 نکردهشرکت 

  تمایل
 25/3 کردهشرکت

133/3  
33/2 

72/3  1/111** 
 32/2 36/2 نکردهشرکت

 %4 حسط در داریمعنی *                              %3 سطح در داریمعنی ** 

 

 تمايل

 

ررفتا  

 

 باورهاي

 مفهومي

 هنجارهاي

 ذهني

 باورهاي

 رفتاري

ت نسب نگرش

رفتار به  

 كنترل

 باورها

 تارل رفنترك

شدهادراک  
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متغيرهلللاي متمایزکننلللدا باغلللداران  تحليلللل. 3. 4

 هاي ترویجينکرده در برنامهو شرکت کردهشرکت
 باغداران متمایزکنندة متغیرهای تعیین برای ،تحقیق این در    

 این در که یباغداران از ترویجی هایبرنامه کننده درمشارکت

. شد برده هبهر لجستیک رگرسیون از ،اندنداشته شرکت هابرنامه

 داربودنیمعن بررسی برای ،رگرسیون تحلیل در همانطورکه

 در ،شودمی استفاده t و F استاندارد هایمشخصه از رابطه

 مقداراستفاده شد.  اسکویرکای توزیع از ،لجستیک رگرسیون

 شده دارمعنی %3 سطح در که است 33/7 با برابر والد ةآمار

 برازش برای که حتمال لگاریتمیاز ا آمدهدستهب نتایج رد .است

 اولین در :است شده ظاهر مرحله دو در شود،می استفاده مدل

 متغیر یک تنها آن در ،باشدمی اول گام به مربو  که مرحله

 با که دهدمی نشان نیز مقدار دومین. است شده معادله وارد

 نسبت اول احتمال لگاریتمی مقدار ،مدل در بعدی متغیر ورود

 کهطوریبه ؛دهدمی نشان را بهبودی یک آن مقدار ندومی به

 تفاضل .است یافته کاهش 354/233 به 336/235 از آن مقدار

 اسکویرکای مقدار برای که است مقداری برابربا دو، این

 :(2جدول) آیدمی دستبه بهبودیافته

 لجستيک مدل ةخالص -2جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 2- گام

1 336/235 172/1 137/1 

2 354/233 134/1 323/1 

والد  ة، نسبت برتری، آمارBمقدار ثابت، ضریب  ،(3جدول )    

 ضریب منفی متغیرهای ،دهد. در این قسمتو غیره را نشان می

دهند که با نشان میباورهای رفتاری و  شدهکنترل رفتار ادراک

های ترویجی کاهش احتمال شرکت در برنامه ،افزایش این دو

تعلق به  بیانگر نسبت فراوانی ،Exp(B)یابد. نسبت برتری می

الد و ةبه آن طبقه است. آمار نداشتنتعلقیک طبقه به فراوانی 

 .دهدشده در معادله را نشان میداری متغیرهای واردنیز معنی

رگرسیون  ةبهین ةتوان معادلمی Bضریب  مبنای مقدار ثابت وبر

                      شرح زیر نوشت:لجستیک را به
143/4 = برتری لگاریتمی  - 353/1  PBC - 332/1  BB 

 

 متغيرهاي واردشده در معادله -3جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) متغيرها

 گام اول
 735/1 111/1 3 332/34 143/1 -233/1 باورهاي رفتاري

 362/33 111/1 3 253/32 145/3 633/3 ميزن ثابت

 گام دوم

 363/1 133/1 3 437/4 161/1 -353/1 کنترل رفتار ادراك شده

 335/1 113/1 3 624/3 162/1 -332/1 باورهاي رفتاري

 373/346 111/1 3 335/37 221/3 143/4 ن ثابتاميز

 

ثر بر تمایل مشارکت باغداران در عوامل مؤبررسي . 4. 4

 ترویجي  -کالس هاي آموزشي
از روش  ،هادف فاوقیاافتن باه دسات برای ،پژوهش این در   

نفار از  337هاای داده  سازی معادالت ساختاری، براسااسمدل

ترویجی استفاده  -ی آموزشیهاکننده در کالسباغداران شرکت

 ،2xهاایشااخص از ،مادل ارزیاابی بارای ،راساتادرایانگردید. 

 برازناادگی شاااخص ،(RMR) ماناادهاپااس مجااذور میااانگین

(GFI)26 ،برازندگی تعدیل شاخص (AFGI)27 ةشادنرم شاخص 

 شااخص ،(NNFI) برازنادگی ةنشدنرم شاخص ،(NFI) برازندگی

 و( CFI) تطبیقاای برازناادگی شاااخص ،(IFI) فزاینااده برازناادگی

 تقریاب خطاای واریاانس بارآورد دوم ةریش مهم بسیار شاخص

(RMSEA23 )ةدرجا به کای مجذور نسبت .است شده استفاده 

 بازر  ةنمونا و باشادمای وابساته نمونه حجم به بسیار ،آزادی

 مادل بودنغل  به را آن بتوان که آنچه از بیش را دوخی کمیت

 یدوخای مقدار که است آن الایده .دهدمی افزایش داد، نسبت

 یدوخای مقدار یا باشد 14/1 از بیشتر ،دارییمعن سطح دارای

 مقادار باه توجاه با. باشد 74/2کمتر از  ،آزادی ةجدر بر تقسیم
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 ساطح و است دارمعنی دوخی مقدار ،(5) جدول در شدهگزارش

 . است شده گزارش 111/1 آن داریمعنی

داری ، باارای آزمااون معناایدر ماادل معااادالت ساااختاری     

شود؛ اده میاستف t از شاخص آماری ،پارامترهای مدنظر در مدل

، هساتند 2تار از پارامترهایی که دارای مقاادیر بازر  بنابراین،

( و 3. با توجه به نتایج جدول )باشنددار میازلحاظ آماری معنی

شاااده بااارای هریاااک از بارهاااای عااااملی گااازارش tمقاااادیر 

ل را باارای تمااام تااوان نتااایج ایاان جاادواستانداردشااده، ماای

 tتماام مقاادیر  ،زیارا شده معتبر اعالم کارد؛ی گزارشپارامترها

 2از مقادار  ، بیشاترهای اساتانداردشده درمقابل پارامترگزارش

 هستند. 
 

 نظریه مربوط به سازا نشانگرهاي داريمعني سطح و شدهبارهاي عاملي استاندارد -4جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته 

 صفت

 مکنون
 عالمت در مدل

املي بارهاي ع

 استانداردشده

 انحراف

 استاندارد
t 

پایایي 

 ترکيبي

 باورهاي

 رفتاري

OE1 64/1  17/1  65/3  

37/1  
OE2 33/1  16/1  33/32  

OE3 73/1  17/1  33/31  

OE4 73/1  17/1  37/3  

 کنترل

 باورها

CB1 63/1  13/1  41/3  

34/1  
CB2 61/1  13/1  32/7  

CB3 43/1  13/1  31/6  

CB4 63/1  13/1  66/7  

 باورهاي

 ذهني

NB1 57/1  13/1  31/4  

35/1  
NB2 52/1  13/1  72/5  

NB3 74/1  13/1  34/3  

NB4 43/1  13/1  23/7  

 نگرش

 به نسبت

 رفتار

ATB1 72/1  - - 

37/1  
ATB2 33/1  13/1  33/3  

ATB3 33/1  13/1  61/3  

ATB4 73/1  13/1  31/3  

 تمایل

I1 33/1  - - 

37/1  I2 32/1  17/1  43/33  

I3 73/1  17/1  63/31  

 هنجارهاي

 ذهني

SN1 34/1  - - 

37/1  
SN2 73/1  22/1  32/3  

SN3 43/1  37/1  36/2  

SN4 23/1  33/1  35/2  

 اررفت کنترل

شدهادراك  

PBC1 34/1  - - 

73/1  
PBC2 22/1  31/1  33/2  

PBC3 57/1  32/1  54/3  

PBC4 75/1  53/1  53/3  

 مقدار از ایاندازه ةدهندنشان AGFI و GFI معیارهای

 تبیین مدل توس  که دنباشمی هاکواریانس و هاواریانس نسبی

 هرچه که هستند متغیر یک تا صفر بین معیارها این. شودمی

 هایداده با مدل برازش نیکویی ،باشند ترنزدیک 3 عدد به
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 شدهگزارش AGFI و GFI مقادیر. است بیشتر شدهمشاهده

 نتایج ةکنندتأیید که هستند 3/1 از باالتر دو هر ،مدل این برای

 ؛ماندهاپس مجذور میانگین دوم ةریش. باشندمی دوخی آزمون

 و نمونه گروه در شدهمشاهده ماتریس عناصر بین تفاوت ،یعنی

-درست فرض با ،شدهبینیپیش یا برآورد هایماتریس عناصر

 موردآزمون مدل یبرا RMR هرچه ؛است موردنظر مدل بودن

 در .دارد بهتری برازش ذکرشده مدل باشد،تر نزدیک صفر به

 دهندةنشان ،16/1 ؛ یعنی،RMR ناچیز مقدار ،پژوهش این

 مدل یک اینکه بررسی برای. است هاکوواریانس مناسب تبیین

 تبیین ازلحاظ ممکن، هایمدل سایر با مقایسه در خصوصبه

      عمل خو  حد چه تا شدهمشاهده هایداده از ایمجموعه

 شاخص ،(NFI) برازندگی ةشدنرم شاخص مقادیر از، کندمی

 و (IFI) فزاینده برازندگی شاخص ،(NNFI) برازندگی ةنشدنرم

 اعتقادبه. است شده استفاده (CFI) تطبیقی برازندگی شاخص

 باالی مقادیر ،(3333)، فرامباخ، و اسموندسن هادجیستاوپروس

 از حاکی ،دوم شاخص دو 13/1 باالی و اول شاخص دو 3/1

 سایر با مقایسه در شدهطراحی مدل مناسب بسیار برازش

 مدل اینکه بررسی برای ،درنهایت. است ممکن ایهمدل

 ترکیب هم با را جوییصرفه و برازندگی چگونه موردنظر

 واریانس برآورد دوم ةریش توانمند بسیار شاخص از ،کندمی

 ،RMSEA شاخص. است شده استفاده RMSEA تقریب خطای

 برای شاخص این. باشدمی تقریب مجذورات میانگین ریشة

 این ،آن در که مدلی. است کمتر و 14/1 ،خو  هایمدل

 بسیار مقدار .دارد ضعیفی برازش ،باشد بیشتر یا 31/1 شاخص

 مورداستفاده ساختاری مدل 145/1؛ یعنی، شاخص این ناچیز

 دهندةنشان پژوهش، این در ةشدریزینامهبر رفتار ةنظری برای

  باشد.می تحقیق طرح مناسب طراحی و مناسب نسبتاً برازش

 هشدریزيبرنامه رفتار ةنظری گيرياندازه مدل برازندگي هايشاخص -5 دولج

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 شده مقدار گزارش معيارها شاخص

نسبت مجدور کاي به درجة 

 آزادي
74/2> 

33/3 

 ماندهاميانگين مجذور پس

RMR 
<14/1 

16/1 

 GFI >31/1 33/1 شاخص برازندگي 

 AGFI >31/1 31/1 شاخص تعدیل برازندگي 

 31/1 33/1< (NFIبرازندگي ) اشدشاخص نرم

برازندگي  انشدشاخص نرم

(NNFI) 
>31/1 

36/1 

 31/1 37/1< (IFIشاخص برازندگي فزاینده )

 31/1 37/1< (CFI) قيشاخص برازندگي تطبي

خطاي  دوم برآورد واریانس ةریش

 RMSEA تقریب
<13/1 

145/1 

 نشان (4) جدول برازندگی هایمشخصه همانطورکه

 زیربنای و عاملی ساختار با پژوهش این هایداده ،دهدمی

 مناسبی برازش ةشدریزیبرنامه رفتار ةنظری متغیرهای نظری

 . است نظری هایسازه با االتؤس همسوبودن بیانگر ،این و دارد

 مدل ساختاري. 5. 4
داری شده و سطح معنیضرایب مسیر استاندارد ،جدول زیر    

را برای هر متغیر  R)2(ها در مدل ساختاری و ضرایب تعیین آن

 ةدهندنشان ،دهد. ضرایب مسیر استانداردشدهمکنون نشان می

باشند. ل میقوت رواب  بین متغیرهای مستقل و وابسته در مد

 ةوسیلبه شده مقدار واریانس تبیین ةدهندنیز نشان 2Rمقدار 

اساس نتایج . براستمتغیرهای مستقل درمورد متغیر وابسته 

 رفتار کنترل تمایل، متغیرهای مسیر، ضرایب از حاصل

 ةوابست متغیر بر را تأثیر بیشترین ،رفتار به نگرش و شدهادراک

 ذهنی هنجارهایو  ذهنی باورهای ایمتغیره و اندداشته رفتار

 :(6 جدول) اندداشته را تأثیر کمترین
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 شدهریزيبرنامه رفتار ةنظری در موجود مستقل و وابسته متغيرهاي بين علي روابط -6جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

وابسته متغير مستقل متغير   
 اثرات

 مستقيم

 غير اثرات

 مستقيم
اثرات کل  

 انحراف

دارداستان  
t- value R2 

37/1 رفتاری باورهای (ATB) نگرش  - 37/1   33/3 ** 35/1  

63/1 ذهنی باورهای (SN) ذهني هنجارهاي  - 63/1   32/3 ** 57/1  

 شده ادراك رفتار کنترل

(PBC) 
76/1 باورها کنترل  - 76/1   3/53 ns 43/1  

 (BI) تمایل

33/1 - رفتاری باورهای  33/1  - - 

33/1  

13/1 - یذهن باورهای  13/1  - - 

26/1 - باورها کنترل  26/1  - - 

35/1  نگرش  - 35/1   14/3 ** 

-32/1 ذهنی هنجارهای  - 32/1-    -3/27ns 

35/1 شدهادراک رفتار کنترل  - 35/1   3/51 ns 

*P<0.05     **P<0.01 

 

 مدل ساختاري تحقيق با ضرایب مسير -2شکل 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته
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 پيشنهادهاارائة گيري و نتيجه .5
 دهنادةهای مختلفای ارائهنهادها و سازمان ،های اخیرطی سال   

های زمیناه پیشارفتاند و دراینبوده خدمات ترویجی به باغداران

امااا مشااکلی کااه کارشناسااان و  زیااادی صااورت گرفتااه اساات؛

ان متخصصان با آن مواجه هستند این است که بسیاری از باغادار

به دالیل مختلف از  ،یا پس از مدتیکنند ها شرکت نمیدر برنامه

-شوند و بسیاری از کارشناسان بهیها منصرف مشرکت در برنامه

-متعاددی باه رفتااری هاینظریه اند.دنبال کشف دالیل آن بوده

 هاایموقعیات در ماردم هاایفعالیت و رفتار تا اندبوده آن دنبال

ها، نظریااة رفتااار ایاان نظریااه از یکاای. را تبیااین کننااد مختلااف

از آن ( الاف3331)باین کاه  آیازن و فیش ه استشدریزیبرنامه

از انجاام هدف  ،راستادراین. اندبینی رفتار استفاده کردهبرای پیش

 هایبرناماه در شارکت ثر بار تمایال و، عوامال ماؤتحقیق حاضر

   بود. شدهیریزبرنامه رفتار ةنظری با استفاده از ترویجی -آموزشی

نشاان داد کاه باغاداران مساتقل  حاصل از آزمون تایتایج ن

تمایال بیشاتری نسابت باه  ،های ترویجایدر برنامهکرده رکتش

ایان مسائله  ها دارند.نکرده برای شرکت در برنامهشرکت باغداران

در تمایال  انادها تاحادی توانساتهاز این دارد که این برنامهنشان 

ها تغییار مثبات ایجااد ت به شرکت در برنامهنسب باغدار باغداران

. نتاایج ی ایجااد کننادهاا تغییراتاد و در دانش و بیانش آنننمای

تمااام  دار بااین تمایاال وحاصاال از همبسااتگی مثباات و معناای

کننده مباین بین باغاداران شارکتدر ،متغیرهای دیگر در تحقیق

و صورت مساتقیم های ترویجی بهاست که این برنامهاین واقعیت 

های باار تمایاال باغااداران باارای شاارکت در برنامااه ،مسااتقیمغیر

کاه نتاایج صاورتایانبه ،مستقیم طوربه ذار هستند.ترویجی اثرگ

سابت باه ن ،های ترویجایباغداران با شارکت در برناماهنشان داد 

 و باع  بهباود داناش و نگارش و کننددریافت اطالعات اقدام می

شوند های بعدی میر برنامهد تمایل برای شرکت ،نهایتو در غیره

این صورت که نتایج نشاان داد باغاداران ، به غیرمستقیم طورو به

و  گیرنادادة قرار مایافراد و خانو تأثیر فعالیت سایر باغداران،تحت

 کنند.های ترویجی کشاورزی شرکت میدر برنامه ،هابا تشویق آن

ی متغیرهااال از رگرساایون لجسااتیک، نتااایج حاصاابراساااس 

ایان  دهنادةنشاان باورهاای رفتااری وشاده کنترل رفتاار ادراک

های برناماه احتماال شارکت در ،باا افازایش ایان دوهستند کاه 

دهاد نتایج این تحلیل نشان می، بنابراین ؛یابدترویجی کاهش می

های اند کاه برناماهبه این نتیجه رسیده باغداران ،که در طی زمان

هاا را بارآورده ساازد. نتاایج آن ترویجی نتوانسته اسات نیازهاای

نشاان داد کاه ایان تاری نیز حاصل از تحلیل مدل معادالت ساخ

اساتفاده قارار تواناد موردمی باغادارانبینی تمایل نظریه در پیش

 نگارش و متغیرهای مسیر، ضرایب از حاصلاساس نتایج برگیرد. 

تمایال باه  ةوابسات متغیار بار را تاأثیر بیشترین ،باورهای رفتاری

باا نتاایج مطاابق و ایان،  اندداشته های ترویجیشرکت در برنامه

 ، برناات و روشااویچ(3332) غیاثونادغیاثی و همکاااران تحقیقاات

(، رحمان و 2117) (، کرمی و منصورآبادی2116) (، حاتم2113)

 است. (2117)همکاران 

نناد در تواهای ترویجای میبنابراین با توجه به اینکاه برناماه

رای شارکت در هاا باتمایال آن ،نهایتاغداران و دربهبود نگرش ب

گااردد کااه د، توصاایه مینثر واقااع شااوهای ترویجاای مااؤبرنامااه

نماودن بهتار برگزار، در جهت هرچهترویجی جانمروکارگزاران و 

های مناساب و الزم را ریزیاماههای ترویجی اقادامات و برنبرنامه

ا نگرش بهتری پیدا ههباغداران نسبت به این برنامعمل آورند تا به

تارین اقادامی کاه کاارگزاران و مهام نمایند. براساس این نظریه،

های کردن برنامهبهتر برگزارتوانند برای هرچهترویجی می جانمرو

درک صاحیح از داناش،  از: عباارت اسات ،ترویجی انجاام دهناد

حفاظ  نسبت باه باغدار باغداراننگرش  ،ترها و از همه مهممهارت

 ها.ن برنامهو تداوم ای

نتایج مستقیم تأثیر کنترل رفتار ادراک باغداران بر شرکت در 

  باشاد کاه تجاارهای ترویجی نیز مباین ایان مسائله میبرنامه

دانش و نگارش ساایر  جهت بهبودتواند درمثبت این باغداران می

روساتایی  عنوان رهبرانباغداران بهاین باغداران استفاده شود و از 

هاای کشااورزی فعالیت درراساتای توساعة ،یجاییا ماددکار ترو

 استفاده گردد.

رای باغدارانی که تمایال ب ،(3332عتقاد نورلند )این، بههمچن

هاای درونای مشاوق ، توسعةها دارندشرکت در این برنامه زیاد به

هاا بارای شارکت در گیری آنتواند در تصمیممی طرق مختلفاز

 ثر واقع شود.ها مؤاین دوره

طراحان پرسشانامه و افارادی اصل از تجربة محققان، نتایج ح

گویی نشان داد که پاسخ ،ها فعالیت داشتندآوری دادهمعکه در ج

ایان دلیال به ن نظریه مشکل است. این امر باغداران به سؤاالت ای

ابعاد درونی را  و شناختی هستندای این مدل روانهاست که سازه

 شاود در تحقیقاات آیناده،می پیشانهاد ،بنابراین ؛گیرندمیدر بر

را دارناد یاا بارای افاراد  کارگیری این نظریههمحققانی که قصد ب

یاا اینکاه ابعااد درونای و سطح سواد باال اساتفاده نمایناد  دارای

، بارازش بیرونی را با هم ترکیب نمایند تا در تبیاین مادل نهاایی

-روانشاناختی و غیاردست آورند و تمام عوامال روانبیشتری به

 ثر بر رفتار مشخص گردد.شناختی مؤ
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Abstract: 

Purpose: promoting the extension programs is a challenge which extension professionals and 

planners faced with and detection of influencing factors on programs’ success or fail needs to 

significant time allocation and commitment, so extension and education programs aim to 

farmers’ empowerment are very important. Today, many farmers are not interested in these 

programs for several reasons, so farmers’ satisfaction and programs auditing are very important. 

Based on this fact, the purpose of this study is analysis of influencing factors on farmers’ 

intention and participation in extention-education programs. 

Methodology: The population included all the Horticulture farmers in Western Azerbaijan 

Province in Iran. About 231 Horticulture farmers were selected using Morgan Table. The 

instrument to collect data was a questionnaire which its content and face validities were 

established by a panel of experts and its reliability was calculated by Cronbach’s-alpha 

coefficient for each part. Structural Equation Modeling (SEM) used for data analysis. Results are 

calculated with Logistic Regression and LISREL is used for the structural equation modeling.  

Findings: results from independent t test suggested that Horticulture farmers participated in 

extension programs have more intention than farmers who did not participate in these programs 

for participate in extension and training programs. Based on results from path-coefficients, 

attitude and behavioral beliefs variables have had most effects on dependent variable, intention 

to participate in extension programs. 

Research limitation: because this theory only examines internal constructs, so in the next 

researches this model can be integrated into others by researchers. 

Practical implications: results suggested that entrepreneurial trainings were effective, so the 

suggestion is that more improving the trainings more promoting the audiences’ intention. 

Original/value: this study has examined farmers’ participatory behavior by applying one of 

known psychological theories and its results are useful for agricultural extension expertise. 

Key words: participation, Horticulture farmers, intention, theory of reasoned action, extension 

programs. 
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