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  چکيده
  

ل و اداره ي عوامل موثر بر نگرش دامداران به مشارکت در تشکيهدف كلي اين تحقيق بررس

  داران شهرستان همدان بود كه به روش   کشاورزان از ديدگاه اعضاي تعاوني گاويها ازمانس

 مورد نظر در اين تحقيق اعضاي تعاوني گاوداران شهرستان يجامعه آمار.  پيمايشي انجام شد‐توصيفي

 نفر تعيين ٧٥حجم نمونه اين تحقيق با استفاده از فرمول كوكران، تعداد . باشد  نفر مي٥٥٠همدان به تعداد

اي جهت  پرسشنامه.  ساده استفاده شديگيري تصادف ها از روش نمونه براي انتخاب نمونه. ديگرد

روايي پرسشنامه با كسب نظرات متخصصان . ن شديم و تدوي داده ها و اطالعات مورد نظر تنظيگردآور

. ات الزم صورت گرفت و اصالحي دانشگاه تهران مورد بررسيج و آموزش کشاورزيد رشته ترويو اسات

ب ي مختلف پرسشنامه به ترتي بخش هاير کرونباخ آلفا براي پرسشنامه نيز با استفاده از مقادييايضريب پا

 نگرش ي دامداران داراهد کي مشخص گردtبا استفاده از آزمون .  بدست آمد٨٩/٠ و ٧٩/٠، ٨١/٠، ٩٢/٠

تعداد (يت اقتصادي وضعيها     ري از نظر متغ سازمان کشاورزانيت هاي به مشارکت در فعاليمثبت و منف

ت، ي، مدت زمان عضو)ي کشاورزيزان کل اراضيم، مي ديزان اراضي، مي آبيزان اراضيدام بزرگ، م

 به ي داريگر تفاوت معنيکدي در سازمان کشاورزان با ي مشارکتيزان سطح مشارکت و اعتقاد به فضايم

ر سبک يد که چهار متغيز مشخص گرديون گام به گام نيگرسل ريبا استفاده از تحل.  دارنديلحاظ آمار

 يايشان از مزاي ايزان آگاهيزش کشاورزان و مي، انگ)تعداد دام بزرگ(يت اقتصادي، وضعيرهبر

 سازمان يت هاي سازمان کشاورزان در نگرش دامداران به مشارکت در فعاليت هايمشارکت در فعال

 ٢٣ن کنند و تنها يير وابسته را تبيرات متغي درصد تغ٧٧ه اند کشاورزان نقش داشته و در مجموع توانست

  .  هايي است كه در اين تحقيق مد نظر نبوده اند رات مربوط به ساير عامل ها يا متغيرييدرصد از تغ

  
   گاوداران،ي، تعاونيي کشاورزان، مشارکت، دامداران روستاي سازمانها:هاي كليديواژه

  . شهرستان همدان                                 

  

  مقدمه
ده ي به علت ناديج کشاورزي تروي سنتيها افتيره  

 مشکل و انتخاب ييانگاشتن مشارکت کشاورزان در شناسا
گر با توجه ي مناسب، نا موفق بوده و از طرف ديراه حل ها

 يم سنتيت مفاهي و عدم موفقي دولتيهاتيبه کاهش حما

 ي انتقال فناوري برانيگزي جايهاص روشيج، تشخيترو
 ,.Minjauw et al)رسدي به نظر ميکه کاراتر باشند، ضرور

 کشاورزان يها ها توجه به سازمان وهين شي از ايکي. (2001
  .(Madukwe, 2006)  استيافت و انتقال فناوريجهت در

  ر، ي اخ  سال پنجاه ست و در ي نيا مشارکت مفهوم تازه
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  بوده استييوستامحور موضوعات مرتبط با توسعه ر
(Vettivel, 1999) .ش از پنج دهه از حضور ي با وجود بيول
؛ يج کشاورزي و تروييات توسعه روستايمشارکت در ادب

 از آن ارائه نشده است تا بتوان يريف عام و فراگيهنوز تعر
واژه . ان کرديت مشارکت را بي استناد به آن ماهاب

در درون خود ف ي تعرياديانگر تعداد زيمشارکت؛ خود ب
، آن را از Dulani (2003) ل است کهين دلياست و به ا
به . ه کرده استي رنگارنگ تشبيزي به چينقطه نظر ادب

م مشارکت در لحظات گوناگون دگرگون ي مفاهياعتقاد و
 .توان داشتي را از مشارکت ميفيشده و هر لحظه تعر

ن نقطه نظر يتوان از ا ي مشارکت را ميت چند بعديماه
 يزيشود که چي ميجيانست که باعث به وجود آمدن نتاد

در . (Frank, 2006)  افراد استيکيزيفراتر از نقش صرف ف
 در ي، در کشور ماالوDulani (2003) که ي مورديامطالعه

ز و ي انجام داد، مشارکت ناچينه مشارکت اجتماعيزم
 چشم  بهي توسعه اجتماعيهامحدود کشاورزان در برنامه

ده حضور کمرنگ مردم در يين واکنش در واقع زايآمد و ا
گر مطالعات ياز طرف د.  بوده استيگذار استيند سيفرآ
 ي افراد،ين موضوع بود که در هر اجتماعيانگر اي بيو

 کشاورزان را يوجود دارند که عملکرد موسسات و سازمانها
ت يق خود هدايها را در جهت عالار گرفته و برنامهيدر اخت

  . برندين مير افراد را از بيل ساي تما عمالًکنند ويم
Chamala (1995) سه دسته از عوامل را که بر 

رگذار هستند را ي کشاورزان تاثيمشارکت افراد در سازمانها
  گروهي عوامل داخل)۱ :ان نموده است که عبارتند ازيب
 عوامل )۳ و يعوامل سازمان )۲ ؛)سازمان کشاورزان(

 سازمان ياي، مزاConroy (2003) دگاهياز د. ياجتماع
 موثر و يجي چون ارائه خدمات ترويکشاورزان در موارد
 کشاورزان در يزنش قدرت چانهيمخاطب محور، افزا
 عرضه کنندگان ي براي انتقاليهانهيمبادالت، کاهش هز

...  و ي بخش دولتيهانهيها و خدمات، کاهش هز نهاده
 نگرشوثر بر ن عوامل ميين تعيبنابرا .شود يخالصه م

نه ساز ي زم،نگونه سازمانهايکشاورزان به مشارکت در ا
 ي بروز استعدادهاي برايمشارکت در سطوح باالتر و بستر

  . آنها خواهد بود
 توام ي داوطلبانه برايزه و تالشي را انگ  اگر مشارکت

 مشترک مشکالت حل يق توان افراد برايا تلفي کردن
ا گروه در قالب ير توسط فرد يل زيزه به دالين انگيا ،ميبدان

 :(Oakley, 1991) رسد يبه انجام م مشارکت

فرد نسبت به آن  هک يسب اطالع درباره مواردک. ۱
  د؛كن ي مکمبوداحساس 

  ؛گريق افراد به افراد ديا اطالعات الزم از طريام ي انتقال پ.۲
  ؛ها تين واقعيي رفع ابهام و تب.۳
  ؛ا گروهي فرد يهمکار جلب .۴
  گر؛يکدي با يهمکار يت افراد برايردن رضاکاهم  فر.۵
  ؛گراني با ديگروه يريگ مي تصم.۶
رش ي و پذيگروه تي از فعاليان ناشيا زيم سود ي تقس.۷

  ؛ي گروهيها تي فعالي مثبت و منفيامدهايپ
  ؛گرانيحفظ حقوق خود و د. ۸

Dall )1997 (انه يگرارفتار  وي روانشناختيکرديبا رو
 ـ ياسي سيندهاي در فرآيدر صورتمعتقد است؛ افراد 

  : کنند کهي مشارکت  مياجتماع
 ل باشند؛ي حاصل از آن ارزش قاياي پاداش و مزايبرا •
 ؛تصور برتر بودن مشارکت در امور را داشته باشند •
مات و اقدامات مطمئن يج تصمير گذاشتن در نتاياز تاث •

 ؛باشند
 يج کار برايمعتقد باشند که بدون مشارکت آنها نتا •

 ست؛يبخش نتيشان رضايا
داشته باشد و  ي از امور اجتماعي کافيشناخت و آگاه •

 ي هراس،ها در انجام مشارکتاز وجود موانع و سد
د که در انجام ننان داشته باشيا اطميد ننداشته باش
 . پرداخت نخواهند کردينه چنداني هز،يامور مشارکت
ها و زهي چون، انگي مشارکت تحت عوامليبه اعتقاد و

 ياسيها، فرهنگ سيريگ جهتها، ت انسان، مشوقيشخص
 باشدي آنها ميت افراد و تجارب مشارکتيافراد، موقع

(Ghasemi, 2001).  
ن بود که ي پژوهش حاضر ايکرد سوال اساسين رويبا ا 

 نگرش افراد جهت مشارکت يريگ  در شکليها ريچه متغ
 نيهستند؟ اولت ي اهميدارا مردم نهاد يهادر سازمان

 انجام يبرا.  استير سبک رهبريمتغر مورد مطالعه، يمتغ
اج ي کشاورزان احتي نهادهاي برايمان  سازيها     نه کارکرديبه

ک رهبر آماده، پاسخگو و يا در واقع ير و يک مديبه 
 ،)ت و توسعه روابط نوآورانهيبه واسطه خالق( نيکارآفر

 کشاورزان يهات سازمانيريباشد و در واقع مديم
 از ي مطلوبيو آگاه ، ساختيست درک، طراحيبا يم

 کشاورزان يهارامون سازمانيط پي و شرايکارکرد تيماه
 يک فضايش در ي خويف راهبرديرا به عنوان وظا

. (Gupta & Gaikwad, 1986)  به انجام رسانديمشارکت
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Darling et al. (2007)ن يت ايريد و مي رهبري، برا
 يت از نوآوريژه به حمايد و، تعهيطه کليها سه حسازمان

ان سازمان و جلب توجه و يوسته، توجه به مشتريبه شکل پ
. اندرا مورد توجه قرار داده تعهد افراد سازمان

ند مورد توجه قرار گرفته اند ين فرآي که در اييها ياستراتژ
ق ارتباطات، توجه ي از طري اشتراک معانيارتقا: عبارتند از

ق احترام و ينان از طريشترک، اطمدگاه ميجاد ديق اياز طر
ق حاضر سبک يدر تحق. تيت موقعيق تثبياعتماد از طر

 Jong .کرد مورد مطالعه قرار گرفته استين روي با ايرهبر

& Hartog (2007)نشان دادند که تفکر يقي، در تحق 
ک سازمان جهت مشارکت در ي يخالق و نگرش اعضا

 سازمان يرر سبک رهبي مختلف آن تحت تاثيهاتيفعال
  .باشد يم

 شامل يانهي، عوامل زمClegg (2006) به اعتقاد
 دولت از يهاتي شفاف دولت و حمايهااستيس

 بر اعتماد و ي مبتنيها و وجود فضا ن نهادي ايريگ شکل
ر ين ساي را در بيار مهميمشارکت در سازمان، نقش بس

 مشارکت در ي در نگرش مثبت افراد براينه ايعوامل زم
 & Malek Mohammadi . مردم نهاد دارنديهانسازما

Hosseininia (1999)نشان دادند که رابطه يقي، در تحق 
 به يي و نگرش زنان روستايزه فردين انگي بيمثبت

به طور خالصه .  وجود دارديجي ترويهامشارکت در برنامه
ن يتدو ۱شکل ق حاضر به صورت ي تحقيچارچوب نظر

  .شد
Frank (2006)ي نشان داد که رابطه مثبتيقي، در تحق 

 ي و نگرش فرد به مشارکت در سازمان هايزه فردين انگيب
 در يقي، در تحقChen (1999) .کشاورزان وجود دارد

 يزان آگاهين، نشان داد که مي مردم نهاد چيهاسازمان
 يريگ در شکلي مشارکت، عامل مهميايافراد از مزا

. باشد يآنها م سطح مشارکت ينگرش مثبت اعضاء و ارتقا
Shkori (2000)ژوهش در تحت عنوان پيقي، در تحق 

 به يجان شرقي آذربايها توسعه و مشارکت در روستا
 و يت رفاهي، وضعيآگاه  چون ثروت، درآمد،ييرهايمتغ

 ،Mohseni Tabrizi (1999) . اشاره دارديتحرک اجتماع
 جلب مشارکت يها راهي تحت عنوان بررسيقيدر تحق
ن سر پرستان ي در بيدار کشاورزيوسعه پا در تيمردم

 چون سن، ييها گرمسار به مولفهيي روستايخانوارها
ت از ي و رضاي، آگاهي محليت در نهادهايالت، عضويتحص

 در Kosari (1995) . اشاره داردي قبليهامشارکت

ان در ييزان مشارکت روستاي؛ تحت عنوان ميقيتحق
ر انسجام يو تاث خراسان ي در روستاهاي عمرانيها طرح
، يت از کار، زندگي چون رضاي بر آن؛ به عوامليجمع
، نوع شغل، يي توسعه روستايها ، سازماني اسالميشورا

  . اشاره داردي و قوميتيب جمعي و ترکياعتماد اجتماع
 مشارکت مردم يهانهيدر کشور ما با توجه به وجود زم

 يعاون ت۱۲۰۰۰مثل وجود بالغ بر  کشاورزان؛ يدر سازمانها
 يها، و تعداد تشکل(Kalate, 2002)  در کشوريديتول
ت ي فعالي که در بخش کشاورزي قابل توجهيردولتيغ
 را در اشاعه و يتوانند نقش موثريک ميکه هر ( کنند يم

 و گسترش شبکه آموزش داشته يج دانش کشاورزيترو
افراد به مشارکت  نگرشن عوامل موثر بر يي، تع)باشند

ن سازمانها از يت ايت موفقيو در نها ها امهحقيقي در برن
 يبه طور کل .ديآي به شمار ميقي تحقيهاتياولو

ها را در توسعه بخش ن تشکليکارشناسان،  نقش ا
 بخش يورش بهرهيافزا و جي ترويسازي، خصوصيکشاورز
لذا  .(Madukwe, 2006) اندکرده قلمداد  پررنگيکشاورز

ز حضور کشاورزان در يآمتي موفقيهانهي زميجهت بررس
 در کشور ياز به مطالعاتي مردم نهاد، نيهان سازمانيا

 عوامل يي شناسايق با هدف کلين تحقيلذا ا. وجود دارد
 در   مشارکت فعالين کننده نگرش کشاورزان براييتع

 نيکه ا آنجا  از  کشاورزان انجام شد ويهاسازمان
 ن جامعهيبراستند، بناير نيها در کشور ما فراگ سازمان
  در نظر گرفتهي کشاورزيهاي از تعاونيکيق ي تحقيآمار

 يها با سازمانيط مشابهي شراياديشد که تا حد ز
  .کشاورزان دارند

ر يق حاضر شامل موارد زي تحقياهداف اختصاص
  :باشد يم
 مرتبط با يا و حرفهي فرديهايژگي وييشناسا. ۱

  ه مشارکتي بو نگرش منف نگرش مثبتيدامداران دارا
 عوامل موثر بر نگرش دامداران جهت مشارکت ييشناسا. ۲

يک  سازمان کشاورزان به عنوان يهاتيدر فعال
  سازمان مردم نهاد

  

  هامواد و روش
جامعه . انجام شده است يشيمايق به روش پياين تحق

داران    نفر از اعضاي تعاوني گاو۵۵۰ آن شامل يآمار
 ساده و يگيري، تصادفروش نمونه. شهرستان همدان بود

  نفر تعيين  ۷۵بر اساس فرمول كوكران حجم نمونه، تعداد 
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  قي تحقي چارچوب نظر‐۱شکل 

  
 :اي در پنج بخش شاملق پرسشنامهيابزار تحق. شد
 ، نگرش دامداران به مشارکتيا و حرفهي فرديهايژگيو
 ي برايزه فرديانگ، )قير وابسته تحقيبه عنوان متغ(

کننده مشارکت در لي تسهيانهيمشارکت، عوامل زم
، ي دولتيهاتي از حمايبا سه بعد؛ برخوردار(ها برنامه
 در ي مشارکتي از منافع مشارکت و وجود فضايآگاه

اس يمق(  سازمانيو سبک رهبر)  بر اعتماديسازمان مبتن
 نگ و همکاران،ي دارليتيري چهارگانه مديها راهبرد
ار ي بسيک برايکرت که از مقدار يف لي، در قالب ط)۲۰۰۷

. ل شده بوده استياد تشکيار زي بسيکم تا مقدار پنج برا
د و کارشناسان يروايي آن بر اساس نظر جمعي از اسات

جهت . دي دانشگاه تهران تاييد گرديج کشاورزيرشته ترو
ش آزمون ي پرسشنامه پ۳۰  پرسشنامه تعدادييايتعيين پا

 دو تا پنج به يها بخشي کرونباخ برايب آلفايضرشد و 
، كه ۸۹/۰و ۷۹/۰ ۸۱/۰ ، ۹۲/۰ب برابر بوده است با  يترت

.  برخوردار استي مناسبيياينشان مي دهد پرسشنامه از پا
 مورد ين روش آماري چند گانه عمده تريونيل رگرسيتحل

ستم ي تحت س۱۵نسخه   SPSSاستفاده بود و از نرم افزار 
  . استفاده شدي داده پردازيندوز برايعامل و

  
  ج و بحثينتا

، از ) درصد۳/۸۹(  نفر۶۷ق، ي مورد تحقياز نمونه آمار
از نظر . ، زن بودند) درصد۷/۱۰( نفر ۸ان مرد و يپاسخگو

 ۳۱ن ي نفر ب۱۱، ) درصد۸(  سال۳۰ تا ۲۱ن ي نفر ب۶سن، 
 ۷/۱۸ (۵۰ تا ۴۱ن ي نفر ب۱۴، ) درصد۷/۱۴(  سال۴۰تا 

 ۱۴و )   درصد۴۰(  سال۶۰ تا ۵۱ن ي نفر ب۳۰، )درصد
اطالعات به . اند سال سن داشته۶۱ش از ي، ب)۷/۱۸(نفر

 از يميش از نين موضوع است که بي ايدست آمده حاو
 ين سنيانگيم. اند سال داشته۵۰ ي بااليان سنيپاسخگو

 ۸۰ سال و حداکثر ۲۵ سال، حداقل ۶۰/۵۱جامعه فوق 
  .سال بوده است
الت ي تحصي نفر دارا۳۴ ،يليک تحصاز نظر مدر

 ۳۲( پلمير دي نفر ز۲۴، ) درصد۴۵/ ۳( ترنيي و پاييابتدا

)  نفر۵( ي نفر کاردان۴پلم، يد)  درصد۱۳(  نفر۱۰، )درصد
  سانس و باالتريالت لي تحصي، دارا) درصد۴(  نفر۳و 
ن نما مربوط به يشتري فوق بيدر نمونه آمار. باشنديم

  .ن تر بوده استيي و پاييالت ابتدايتحص
 ي عوامل موثر بر نگرش دامداران برايبندتيجهت اولو

 ۱۲ات يت در سازمان کشاورزان، بر اساس مرور ادبيعضو
 نگرش مثبت کشاورزان به يريگعامل مهم در شکل

 انتخاب و نظرات دامداران ي جمعيهاتيمشارکت در فعال
 يدبنتيرات اولوييب تغي با استفاده از ضريجامعه آمار

  ).۱جدول ( شدند
داشتن پشتوانه "داست، يهمانطور که از جدول فوق پ

 يل ذاتيتما" ،" در مراجعه به سازمانهاي سازمانيت هايحما
گاه يافتن پاي" و" ي محليهابه مشارکت فعال در برنامه

 اول تا سوم را به خود اختصاص يهاتي، اولو"ياجتماع
 ي و شورايلق رهبران محيتشو" چون ياند و عواملداده
تر به بازار محصوالت و فروش  آسانيدسترس" ،"ياسالم

ر ي از عقب ماندن از ساستر" مت مناسب ويمحصوالت به ق
ن عوامل يتر تياهم  از کم ،"روستا که عضو شدند کشاورزان

ت در سازمان ي عضويزه دامداران برايجاد انگيدر ا
  .کشاورزان بوده است

 نگرش دامداران به در ادامه بر مبناي مقياس سنجش
هاي کشاورزان، دامداران به دو گروه مشارکت در سازمان

به اين شکل . با نگرش مثبت و نگرش منفي تقسيم شدند
که افراد با امتياز باالتر از حد متوسط، تحت عنوان با 

تر از آن تحت نگرش مثبت و افراد با امتياز متوسط و پايين
جهت سپس . دبندي شدنعنوان با نگرش منفي دسته

 و ي نگرش منفي مختلف دامداران دارايهايژگي ويبررس
 سازمان کشاورزان، باتوجه يهامثبت به مشارکت در برنامه

 ي در سطح فاصله ايها که همگ  متغيراس سنجشيبه مق
 با tر يمقاد.  استفاده شدt بودند، از آزمون ياو شبه فاصله
 يهاانسيوار يج آزمون مربوط به فرض همگنيتوجه به نتا

  . آمده است۲  در جدوليداري و سطح معن١لون
                                                                                     
1. Levene's Test for Equality of Variances 

نگرش به مشارکت
در سازمان 
 کشاورزان

 ايهاي فردي و حرفهويژگي

 سبک رهبري سازمان کشاورزان

 انگيزه فردي

عوامل زمينه اي تسهيل کننده 
  مشارکت

 برخورداري از حمايت هاي دولتي،. ۱
  آگاهي از منافع مشارکت . ۲
د فضاي مشارکتي در سازمان مبتني وجو. ۳

 بر اعتماد
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  ت در سازمان کشاورزاني عضوي عوامل موثر بر نگرش افراد برايبندتي اولو‐۱جدول 
  راتييب تغيضر  اريانحراف مع  )۵از ( ن نمرهيانگيم  ه هايگو  تياولو
  ۳۰/۰  ۱۲/۱  ۶/۳   در مراجعه به سازمانهاي سازمانيت هايداشتن پشتوانه حما  ۱
  ۳۲۶/۰  ۱۵/۱  ۵/۳  ي محلي به مشارکت فعال در برنامه هايل ذاتيتما  ۲
  ۳۲۸/۰  ۰۹/۱  ۳/۳                 يگاه اجتماعي  پاين سازمان ها در ارتقاي ايياعتقاد به توانا  ۳
  ۳۳۲/۰  ۱۴/۱  ۴/۳                     ينگونه سازمان ها در توسعه کشاورزينان به نقش موثر ايداشتن اطم  ۴
  ۳۳۹/۰  ۲۳/۱  ۶/۳        ي کشاورزين نهاده هاين سازمان ها در سهولت تامي ايياعتقاد به توانا  ۵
  ۳۵۹/۰  ۱۵/۱  ۲/۳            ين سازمان ها در رفع مشکالت حقوقي ايياعتقاد به توانا  ۶
  ۳۷۰/۰  ۱۸/۱  ۱/۳  نده        ي در آين سازمان ها جهت کسب منافع مادي ايياعتقاد به توانا  ۷
  ۳۷۵/۰  ۲۰/۱  ۲/۳  داتيمت تولي از نوسانات قيري جلوگي برايکسب قدرت حقوق  ۸
  ۴۱۲/۰  ۳۴/۱  ۲/۳   و کارشناسان منطقهنجا ق مرويتشو  ۹
  ۴۲۳/۰  ۲۹/۱  ۰/۳  ي اسالمي و شورايق رهبران محليتشو  ۱۰
 آسان تر به بازار محصوالت و فروش ين سازمان ها در دسترسي ايياعتقاد به توانا  ۱۱

  مت مناسبيت به قمحصوال
۰/۳  ۳۴/۱  ۴۴۸/۰  

  ۴۷۲/۰  ۳/۱  ۷/۲  ر کشاورزان روستا که عضو شدنديترس از عقب ماندن از سا  ۱۲

  
  هاي دامداران داراي نگرش مثبت و منفي به مشارکت در سازمان کشاورزان  در خصوص برخي  متغيرها و ويژگيt نتايج آزمون ‐۲جدول 

  N(  t-value  Sig=۳۰(افراد با نگرش منفي   )N=۴۵(نگرش مثبتافراد با   متغيرهاي مورد مقايسه  رديف
      عيارمانحراف   ميانگين  انحراف معيار  ميانگين    
  ٢٩/١٦  ٥٧/٥٦  سن ١

  
۲۲/۵۲  ۷۲/۱۳  ٢١٧/٠  ٢٤/١  

  ٠٠٣/٠  ‐٠٦/٣ **  ٦٩/٢٧  ٠٧/٣٥    ٦٤/١١٤  ٦٩/٨٩  تعداد دام بزرگ ٢
  ٧٩/٠  ‐٢٥/٠  ٢٠/٥٨  ٥٧/٤٤    ٧٣/٨٣  ٠٧/٤٩  تعداد دام کوچک ٣
  ٠٠٠/٠  ‐٥٥/٧**   ٧٢/٢  ٥/٣    ٢٤/٢٠  ٦/٢٦  مقدار زمين آبي ٤
  ٠٠٠/٠  ‐٨٨/٣**   ٨٢/٩  ٧٣/٨    ٨٨/٣٢  ٠/٢٩  مقدار زمين ديم ٥
  ٠٠٠/٠  ‐٥١/١**   ٠٤/١٠  ٢٣/١٢    ٩٠/٤٢  ٦/٥٥  ميزان كل زمين كشاورزي ٦
  ٠٠٢/٠  ٢٦/٣**   ٦٣/١٦  ٢٧/٢٨    ٧/٨٧  ٨٠/٨٢  )به ماه( مدت زمان عضويت ٧
  ٠٠٩/٠  ‐٦٧/٢**   ٩/٧  ١٧/٣٨    ٥٩/٨  ١١/٤٠  کتميزان سطح مشار ٨
  ٠٥/٠  ٦٩/١*   ٣٣/٦  ٣٣/١٧    ١/٦  ٨٣/١٩  اعتقادبه وجود فضاي مشارکتي در سازمان کشاورزان ٩
  ٣٢/٠  ‐٩٨/٠  ٢/٤  ٠٣/١٥    ٠٦/٤  ٦٤/١٧  انگيزه فردي ١٠

  %۹۹ اطمينان سطح يا% ۱ آماري سطح در دار معني  =**%                                ۹۵ اطمينان سطح اي% ۵ آماري سطح در دار معني = *
  

ن دو ين ايد، تفاوت بي آي بر م۲همانگونه که از جدول 
گروه از دامداران از نقطه نظر سن، تعداد دام کوچک و 

 وجود يدار ي مشارکت تفاوت معني براي فرديزه هايانگ
  .شود يرفته مين موارد پذيفرض صفر در الذا . ندارد

ن دو گروه از دامداران از نظر، تعداد دام ين ايتفاوت ب
 يزان کل اراضيم، مين دي، مقدار زمين آبيبزرگ، مقدار زم

 و سطح مشارکت، يت در تعاوني، مدت زمان عضويکشاورز
 در ي مشارکتينان، و اعتقاد به فضاي درصد اطم۹۹با 

 يدارينان، تفاوت معني درصد اطم۹۵سازمان کشاورزان با 
  ۲   مقادير جدول.شوديفرض صفر رد م لذاوجود دارد، 

دهد که دامداران با نگرش مثبت به مشارکت در  ينشان م
 ي اقتصاديرهاي کشاورزان در متغيها سازمانيهاتيفعال

ن يانگي مي دارايت اراضيشامل تعداد دام بزرگ و مالک
ت ير مدت زمان عضوين از نظر متغيهمچن. اند بودهيباالتر

 يوه باالتر از کشاورزان با نگرش منفن گرين ايانگيز مين
ن يانگيز مير سطح مشارکت نيبه لحاظ متغ. است

ک ي نزديکه به معن. کشاورزان با نگرش مثبت باالتر است
 سازمان کشاورزان است و ين ماليشدن آنها به سطح تام

 خالصه يکيزي در حضور فن گروه مشارکت را صرفاًيا
 مشارکت مطرح است  زيرا همانطور که در ادبيات.نکردند

هر چه درجه مشارکت فرد بيشتر شود در سطوح تامين 
بودجه مشارکت بيشتري از خود در مقايسه با افراد با 
سطح مشارکت پايين و حضور صرف فيزيکي، نشان 

 و ي مشارکتير اعتقاد به وجود فضاي به لحاظ متغ.دهند مي
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وت ز تفاي سازمان، نيهايزيراعمال نظر افراد در برنامه
ن کشاورزان يانگين دو گروه مشاهده شد و مي بي داريمعن

. ز باالتر بوده استير نين متغيبا نگرش مثبت به لحاظ ا
 نسبت به کشاورزان با ين کشاورزان با نگرش منفيبنابرا

 . کمتر اعتقاد داردي مشارکتينگرش مثبت به وجود فضا
ب يق از ضري تحقيرهاين متغي رابطه بيبه منظور بررس

  يريگاس اندازهيبا توجه به مق( رسوني پيهمبستگ
يج نتا .استفاده شد ،)رهاي متغيا و شبه فاصلهيافاصله

  . داده شده است نشان۳حاصل از اين قسمت در جدول 
 نگرشهمانطور که از جدول فوق مشخص است، 

 سازمان کشاورزان، با يهاتيدامداران به مشارکت در فعال
، يت، سبک رهبريت زمان عضوالت، مدي تحصيرهايمتغ

، تعداد دام و ي دولتيهاتي سازمان، حمايجو مشارکت
ر يک درصد و با متغي دامداران در سطح ه فرديزيانگ
ت در سازمان ي دامداران از منافع عضويزان آگاهيم

 رابطه يکشاورزان در سطح پنج درصد، به لحاظ آمار
به ان  دامدارنگرشن يب.  برقرار استيدار و مثبتيمعن

 و سن دامداران رابطه ي آبيزان اراضيو ممشارکت 
به طور . شودي مشاهده نمي به لحاظ آماريدار يمعن

  : از آن است کهي حاکيل همبستگي تحليهاافتهيخالصه 
بين متغير مدت زمان عضويت و متغير نگرش دامداران  .۱

هاي کشاورزان رابطه مثبت و  به مشارکت در سازمان
  .استداري مشهود  معني

بين متغير تحصيالت و نگرش دامداران به مشارکت در  .۲
داري هاي کشاورزان رابطه مثبت و معنيسازمان

 .مشهود است
بين متغير ميزان آگاهي دامداران نسبت به مزاياي  .۳

متغير نگرش دامداران به  هاي کشاورزان وسازمان
هاي کشاورزان رابطه مثبت و مشارکت در سازمان

  .استمعني داري مشهود 
بين متغير سبک رهبري در سازمان کشاورزان و متغير  .۴

هاي کشاورزان نگرش دامداران به مشارکت در سازمان
 همانگونه که. داري مشهود استرابطه مثبت و معني

Madukwe (2006)، در مشابه،  طي تحقيقي  نيز در  
هاي کشاورزان نيجريه نيز به آن اشاره داشته، سازمان
 هايعوامل در پايداري سازمانمهمترين  يکي از

هاي مردم نهاد رهبري اينگونه سازمان کشاورزان سبک
  .است

  در  مشارکتي   جو وجود   به   اعتقاد متغيرهاي بين  .۵

هاي اين هاي دولتي از فعاليتسازمان و حمايت
 ها در کشور با متغير نگرش دامداران بهسازمان

ثبت و هاي کشاورزان رابطه ممشارکت در سازمان
  . داري مشهود است معني

کننده وضعيت مالي، بين تعداد  از بين عوامل تعيين .۶
دام با متغير نگرش دامداران به مشارکت، رابطه مثبت 

  .و معني داري مشهود است
بين انگيزش دامداران و نگرش ايشان براي مشارکت  .۷

 .داري مشهود است رابطه مثبت و معني
 مشارکت رابطه بين سن دامداران و نگرش آنها به .۸

  .معني داري به لحاظ آماري مشهود نيست
    چند متغيرهونيل رگرسيتحل

 نگرش مختلف در يرهاي نقش متغيجهت بررس
کشاورزان، يها سازمانيهاتيدامداران به مشارکت در فعال

 يرهاين متغياز ب. ون گام به گام استفاده شدياز رگرس
امداران از  ديزان آگاهيالت، مي تحصير هايق، متغيتحق
زش، جو يت در سازمان کشاورزان، انگي عضويايمزا

 از ي سازمان، برخورداري سازمان، سبک رهبريمشارکت
ت و تعداد دام بزرگ ي، مدت زمان عضوي دولتيت هايحما

 دامداران در سازمان مشارکت با يداريرابطه معن
ر وابسته ي متغينيش بيکه جهت پ. کشاورزان، داشتند

ج حاصل از انجام ينتا.ون شدنديل رگرسيحلق، وارد تيتحق
  . آمده است۴ ون در جدوليرگرس

شود، در گام اول ي استنباط م۴همانطور که از جدول 
ر ين متغي سازمان به عنوان مهمترير سبک رهبريمتغ
 يهاتي دامداران به مشارکت در فعالنگرشر گذار بر يتاث

در گام .  شده استيونيسازمان کشاورزان، وارد مدل رگرس
تعداد دام (ي ت اقتصادير وضعيز متغيون نيدوم رگرس

ر ين متغيوارد معادله شده است و به عنوان دوم) بزرگ
 يهاتي دامداران به مشارکت در فعالنگرشرگذار بر يتاث

ر يدر گام سوم متغ. ن شده استييسازمان کشاورزان، تب
 دامداران از يزان آگاهير ميزش و در گام چهارم متغيانگ
ن گام با يان ايدر پا. ل شده استينافع مشارکت وارد تحلم

ات يده، عملي آزمون به پنج درصد رسينکه خطايتوجه به ا
  .رها متوقف شده استيورود متغ
 نگرش که با ييرهاين اساس از مجموع متغيبر ا

  سازمان کشاورزانيهاتيدامداران به مشارکت در فعال
، يرهبر سبکر ير متغاند، چهادار بودهي رابطه معنيدارا
   از  دامداران  ي آگاه زانيم   و زشي انگ ،يت اقتصاديوضع
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  قي تحقيها ري متغنگرش  دامداران به مشارکت و ر ين متغي بيل همبستگي تحل‐۳جدول 
  يل همبستگيروش تحل  r  P-value  ر يمتغ  فيرد
  رسونيپ  ٦٤٩/٠  ‐٠٥٣/٠  سن  ۱
  رمنياسپ  ۰۰۹/۰  ۲۹۹/۰**  التيسطح تحص  ۲
  رسونيپ  ۰۰۰/۰  ۶۴۶/۰**  تيمدت زمان عضو  ۳
  رسونيپ  ۱۳۸/۰  ۱۷۳/۰  ي آبيزان اراضيم  ۴
  رسونيپ  ۰۰۰/۰  ۴۷۵/۰**  تعداد دام  ۵
  رسونيپ  ۰۲۵/۰  ۲۵۹/۰*  تي عضوياي از مزايزان آگاهيم  ۶
  رسونيپ  ۰۰۰/۰  ۶۵۹/۰**  يسبک رهبر  ۷
  رسونيپ  ۰۰۰/۰  ۶۵۷/۰**   و دوستانه در سازمانيوجود جو مشارکت  ۸
  رسونيپ  ۰۰۰/۰  ۶۵۶/۰**  ي دولتيت هايوجود حما  ۹
  رسونيپ  ۰۰۹/۰  ۳۰۰/۰**  يزه فرديانگ  ۱۰

  %٩٩يا سطح اطمينان % ١دار در سطح آماري  معني= **        % ٩٥با سطح اطمينان % ٥دار در سطح آماري  معني= *

  
   مشارکت ضرايب رگرسيوني چند گانه مربوط به عوامل موثر بر نگرش دامداران به‐۴جدول 

  هاي سازمان کشاورزان به عنوان متغير وابستهدر فعاليت
  .B  SEB R2  Beta  t  Sig  متغيرها  

 ١  ٠٠٠/٠  ٢٩/٦  ‐‐‐  ۳۶/۱  ٥٧/٨  ضريب ثابت
  ٠٤١/٠  ٣٠٨/٠  سبک رهبري سازمان

٤٣/٠  
٠٠٠/٠  ٤٧/٧  ٦٥/٠  

  ٠٠٠/٠  ٠٧/٦  ‐‐‐  ٠٩/١  ٦٦/٦  ضريب ثابت
 ٢  ٠٠٠/٠  ٨١/٩  ٦٧/٠  ٠٣٢/٠  ٣١٥/٠  سبک رهبري سازمان

  ٠١٣/٠  ٠٨٩/٠  )تعداد دام بزرگ(وضعيت اقتصادي 
٦٦/٠  

٠٠٠/٠  ٩٥/٦  ٤٧/٠  
  ٠٠٠/٠  ٩١/٤  ‐‐‐  ٠٦/١  ٢٣/٥  ضريب ثابت 

  ٠٠٠/٠  ٦٤/١٠  ٦٦٧/٠  ٠٢٩/٠  ٣١٢/٠  سبک رهبري سازمان
  ٠٠٠/٠  ٢٦/٧  ٤٥٧/٠  ٠١٢/٠  ٠٨٥/٠  )تعداد دام بزرگ(وضعيت اقتصادي 

٣  

  ٠٢٢/٠  ٠٨٨/٠  انگيزش

٧٢/٠  

٠٠٠/٠  ٩٢/٣  ٢٤٧/٠  
  ٠٢١/٠  ٣٥/٢  ‐‐‐  ١٤/١  ٦٩/٢  ضريب ثابت 

  ٠٠٠/٠  ٠٧/١٢  ٦٨/٠  ٠٢٧/٠  ٣٢١/٠  سبک رهبري سازمان
  ٠٠٠/٠  ٩٧/٦  ٤٠/٠  ٠١١/٠  ٠٧٦/٠  )تعداد دام بزرگ(وضعيت اقتصادي 

  ٠٠٠/٠  ٤٩/٤  ٢٥/٠  ٠٢٠/٠  ٠٩٢/٠  انگيزش
٤  

  ٠١٩/٠  ٠٧٧/٠  ميزان آگاهي دامداران از منافع مشارکت

٧٧/٠  

٠٠٠/٠  ١١/٤  ٢٣/٠  

  
معادله وارد   کشاورزانيهامنافع مشارکت در سازمان

  : باشدير مي به شکل زيونيمدل رگرس. اندشده
 
Y= 2.96+0.321X1 + 0.076X2 + 0.092X3 + 0.077X4 

  

  :که در آن
Y :سازمان يهاتي به مشارکت در فعالدامداران نگرش 

   کشاورزان
X1 :ورزانسبک رهبري سازمان کشا  
X2 : تعداد دام بزرگ(وضعيت اقتصادي (  
X3 :انگيزه فردي   
X4: ي فرد از مزاياي سازمان کشاورزانزان آگاهيم  

معادله ي ، برا)F=۵۷/۶۰( انسيه واريجه تجزينت
ان يتوان بي، لذا م)=۰۰۰/۰P( دار استيون معنيرگرس

ر يک متغي مستقل حداقل يرهاين متغيداشت که در ب

 ينيبشي پي الزم براييد که از توانامستقل وجود دار
گر يق برخوردار باشد، به عبارت دير وابسته تحقيمتغ
 يدهد که برازش کليانس نشان ميه واري تجزيداريمعن

ت يانگر اهميمدل فوق ب.  قابل توجه استيونيمدل رگرس
 نگرش سازمان کشاورزان در ير سبک رهبريشتر متغيب

 سازمان کشاورزان، و يهاتيدامداران به مشارکت در فعال
، )تعداد دام بزرگ(ي ت اقتصادي وضعيرهايسپس متغ

ج نشان ينتا.  باشدي دامداران ميزش دامداران و آگاهيانگ
 در گام R2  دهد، مقداريداده شده در جدول فوق نشان م

در گام  درصد، ۶۶ درصد، در گام دوم برابر ۴۳اول برابر 
. باشدي درصد م۷۷  درصد و در گام چهارم۷۲سوم برابر 

ر وارد شده در يجه گرفت که چهار متغيتوان نتين ميبنابرا
رات يي درصد از تغ۷۷ اندون در مجموع توانستهيرگرس
 سازمان يهاتي دامداران به مشارکت در فعالنگرش
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رات مربوط به يي درصد تغ۲۳. ن کنندييتبرا  کشاورزان
 واقع يق حاضر مورد بررسياست که در تحقيي رهايمتغ
   .اندنشده
  يريگجهينت

جه يتوان نتيق مي تحقيهاافتهيدر مجموع با توجه به 
 در مراجعه ي سازمانيهاتيداشتن پشتوانه حماگرفت که 
 توسعه يها به مشارکت فعال در برنامهعالقه ،هابه سازمان

دگاه دامداران مورد ي از دي اجتماعگاهي پاافتني و يمحل
 در نگرش به مشارکتدر ن نقش را يشتريمطالعه ب
 از عقب ماندن از ترس .اند کشاورزان داشتهيهاسازمان

تر  آسانيدسترس و عضو شدند  کشاورزان روستا کهريسا
ز ي ن مناسبمتيبه بازار محصوالت و فروش محصوالت به ق

 .اند آخر قرار گرفتهيت هاير عوامل در اولوينسبت به سا
 يامداران دارا و دي نگرش منفين دامداران دارايب

 سازمان يهاتينگرش مثبت به مشارکت در فعال
، مقدار ين آبيکشاورزان، از نظر، تعداد دام بزرگ، مقدار زم

، مدت زمان ي کشاورزيزان کل اراضيم، مين ديزم
 ي، سطح مشارکت و اعتقاد به فضايت در تعاونيعضو

 وجود ي داري در سازمان کشاورزان تفاوت معنيمشارکت
 دامداران يرسد توجه به موضوع گروه بند ينظر م به .دارد

 و جلب يداري در پاي مشابه عامل مهميدر سطوح اقتصاد
 . کشاورزان باشديهامشارکت دامداران در رابطه با سازمان

ک يک گروه در برابر ي برابر افراد يرا که وجود نگرش هايز
.  آن سازمان استيداري در استقرار و پايده عامل مهميپد
 مطلوب تر يت اقتصادينکه دامداران با وضعيتوجه به ابا 
ن يي پايت اقتصادي نگرش مثبت و دامداران با وضعيدارا

گرفت  جه را ين نتي توان اي بودند مي نگرش منفيتر دارا
 سازمان را عمدتا در ين دامداران برنامه هاياکه احتماال 

جاد نگرش يت کرده و باعث اي خود هدايجهت خواسته ها
 ين تر ميي پايت اقتصادير دامداران با وضعي در سايمنف
 نشان داد که کشاورزان با نگرش tج آزمون ينتا. شوند

ر اعتقاد به وجود ي را به لحاظ متغين باالتريانگيمثبت م
جه يتوان نت ي در سازمان دارند، لذا مي مشارکتيفضا

 سازمان، ي تمام اعضايراگرفت که در صورت کسب آ
جاد ير ايگر نقش متغيبه عبارت د. ابديد نگرش آنها بهبو

 توان ي را مي بر اعتماد و دوستي و مبتني مشارکتيفضا
  .    نجا مشاهده نمودي نگرش افراد به مشارکت در ايدر ارتقا
ها در قالب  ري متغير جمعي تاثين در بررسيمچن  ه

 سازمان کشاورزان پر ي، سبک رهبريونيمعادله رگرس

 دامداران به نگرشزان ين ميي تعر درين متغيت ترياهم
. ل و اداره سازمان کشاورزان بوده استيمشارکت در تشک

 Madukwe قيافته تحقيد کننده يق تائيافته تحقين يا
  Malek Mohammadi & Sarani .باشدي، م(2006)
 ي مردميها را در جلب مشارکتيز نقش رهبري، ن(2000)

 يت اقتصادي وضعير بعديمتغ. اندپر رنگ نشان داده
 Shakori (1999) قيباشد که در تحق يم) تعداد دام بزرگ(
 Chamala & Shingi قاتيتحق. ز به آن اشاره شده استين

 کشاورزان يها  در مورد ساختار و کارکرد سازمان(1997)
ا يت يک فعالي ي که روييز نشان داده است که سازمانهاين

رکت کنند، در راه جلب مشا يت ميمحصول خاص فعال
ز با توجه به يق حاضر نيدر تحق.  موفق تر هستنديمردم

نکه دامداران با ي و ا دامداران بوده اندينکه جامعه آماريا
شتر بهره ي مشارکت بياي از مزايت مطلوب اقتصاديوضع

ت در سازمان يمند شده و نگرش آنها نسبت به ادامه فعال
ران با شتر از دامدايکشاورزان و مشارکت در سطوح باالتر ب

ن موضوع به اثبات ي، ان تر بوده استيي پايت اقتصاديوضع
ت سازمان کشاورزان با يده که هر چه درجه فعاليرس
 داشته باشد، نگرش يشتري بي کشاورزان همخوانيازهاين

زه ي انگير بعديمتغ. ابدييکشاورزان به مشارکت ارتقاء م
 Dulani (2003)، Ghasemi قاتيدامداران است که در تحق

ز به آن اشاره شده ي نMohseni Tabrizi (1998)  و(2001)
 ياي کشاورزان از مزايزان آگاهير آخر ميمتغ. است
 و  Shakori (1999) قاتيت، است که در تحقيعضو

Mohseni Tabrizi (1998)ز به آن اشاره شده استي ن.  
  شنهادها يپ

 سازمان ياد سبک رهبريار زيت بسيبا توجه به اهم .۱
شنهاد ي، پي مردمير جلب مشارکت هاکشاورزان د

 مرتبط با ي رهبريهاشود که آموزش مهارتيم
 ي آموزشيها کشاورزان در برنامهيهاسازمان

 در اتباط با امور ي که به نوعيانيکشاورزان، دانشجو
، ني هستند، مروجييت روستا و توسعه روستايريمد
  .ران و کارشناسان سازمان کشاورزان لحاظ شوديمد

، )تعداد دام بزرگ( يت اقتصاديوجه به نقش وضعبا ت .۲
 مورد نظر، ي، در جامعه آماريدر جلب مشارکت مردم

رامون ي پ کشاورزان عمدتاًي شود سازمانهايه ميتوص
ژه که از ي ويک کاالي و عرضه يابي، بازاريد، فرآوريتول

 مستمر در بازار  يارزش افزوده کاال و تقاضا
ن ي با اييهات سازمانيفقمو. ل شونديبرخوردارند، تشک
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 با ساخت ييهاساختار و کارکرد در مقابل سازمان
 يسازمان ها. شتر خواهد بوديگرا و منبع محور بجامعه
 بازار گرا ي که سازمانهاستن مدعا ي گواه ا۱لکيانندم

 در جلب مشارکت يشتريق بيو کاال محور از توف
 . (Chamala & Shingi, 1997)  برخوردارنديمردم

نکه از نظر دامداران مورد مطالعه، داشتن يبا توجه به ا .۳
 در مراجعه به سازمانها، ي سازمانيهاتيپشتوانه حما

زه مشارکت در سازمان کشاورزان است، ين انگيترعمده
 يها در نظام حقوقن سازمانيگاه ايشود جايشنهاد ميپ

 .ابديارتقاء  ياستهيکشور به نحو شا
ت در ي عضوياي دامداران از مزايزان آگاهياز آنجا که م .۴

 يرهاي از متغيکي کشاورزان به عنوان يهاتشکل
 نگرش دامداران به مشارکت در سازمان يمستقل بر رو

شنهاد ي شده است، پيونيکشاورزان وارد معادله رگرس
شتر و ي بي ارتباطيها کاناليريشود با به کارگيم

ن يا و ضرورت اي مزاي آموزشيها کالسيبرگزار
  . ا شفاف تر شودي دامداران شفاف يها براازمانس

 در جلب مشارکت ي مشارکتيت فضايبا توجه به اهم .۵
شود، يشنهاد مي پي سازمانيهاتي در فعاليمردم

 ساختار ي بر مبنا کشاورزان عمدتاًيهاساختار سازمان
 . شوديزيک و منعطف طرح ريارگان

 نگرشزش دامداران در يبا توجه به نقش مهم انگ .۶
   شود با در نظر گرفتنيشنهاد ميشان به مشارکت، پيا

  
  

1. Anand milk 
 

 نظير  ارائه  خدمات  بيمه  و  تأمين  خاصييهاپاداش
ر ي از سايا دورهيدهاي بازد، دامداراني براياجتماع
...  و يدي توليها ارائه نهاده،ي صنعتيدي توليواحدها

 .ابديزه دامداران بهبود يانگ
دار دامداران با نگرش مثبت و يفاوت معنبا توجه به ت .۷

 نسبت به مشارکت در سازمان يدامداران با نگرش منف
شود يشنهاد مي، پيت اقتصاديکشاورزان، از لحاظ وضع

 ي دامداران برايبند طبقهين فاکتورهايتر  از مهميکي
 ي کشاورزان، مالک اقتصاديهات در سازمانيعضو
 باالتر با ي مالييا توانا رسد دامداران بيبه نظر م. باشد

جاد نگرش ي سازمان باعث ايدر دست گرفتن برنامه ها
 ير دامداران عضو همان سازمان که داراي در سايمنف
، Dulani (2003) .شوند ي هستند ميتر نييت پايوضع
 مورد مطالعه خود يهان موضوع را در سازمانيز اين

 .مطرح کرده است
 با نگرش مثبت و نگرش ن دامدارانينکه بيبا توجه به ا .۸

 يداريت تفاوت معني از نظر مدت زمان عضويمنف
شان به مشارکت ي انگرشن يگر بيگزارش، و از طرف د
 ي داريت رابطه مثبت و معنيو مدت زمان عضو

 يهارسد که برنامهيگزارش شده است، به نظر م
سازمان کشاورزان در دراز مدت توانسته است، نظر 

شنهاد ين پيجلب کند، بنابرامساعد دامداران را 
ن يع اي تسري براترويجيژه ي ويهاشود، برنامه يم
 افراد تازه ي خاص براي آموزشيهاند مانند کالسيفرآ

  .ده شوديوارد، تدارک د
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