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Abstract
This study was conducted in order to analyze the impacts of IPM/
FFS programs on various outcomes by a broad range of
stakeholders - including farming communities, local and national
governments, and researchers - who are supporting such programs
in Iran. This study is unique in that it uses an impact evaluation
with a sociological perspective to explore the trigger and
accumulation function of the effects of IPM/FFS programs in
conformity with the community capital and adaptive management
approaches. A total of 86 IPM/FFS stockholders were sampled.
The principal component analysis was used to identify the impact
factors of IPM/FFS programs and explore several factors,
including the enhancement of social welfare, the improvement of
farm health and safety, technical and social (leadership) skills
development, risk management and marketing, improvement of
production quality as well as expansion of farmers’ experiential
abilities, and the establishment of adaptive ecological
management. According to the trigger and accumulation function
of the effects of IPM/FFS programs, it was concluded that the
IPM/FFS stimulated social learning and that it strengthened human
and political capital by developing technical, social and leadership
skills, which apparently prompted social and financial capital
through expanding the range of local activities, relationships and
policies related to improved agro-ecosystem management (natural
capital). Finally, based on the trigger and accumulation function of
the effects of IPM/FFS programs, in particular for providing longterm effects, an adaptive management approach was
recommended to emphasis on developmental impacts through a
participatory approach.
Keywords: IPM/FFS, Impacts, Trigger and Accumulation Function,
Community Capital, Agriculture, Participatory Approach.
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چکیده
 برر دترتاوردهایIPM/FFS این تحقیق با هدف تحلیل اثرات برنامههای
 افرراد،مختلف از نظر دتتاندرکاران مختلرف شرامل اوامرش کشراورزان
دولتی در تطح ملی و محلی و محققانی کره از ایرن برنامرههرا حمایرت
مرریکننررد انجررام شرردن ایررن تحقیررق از نظررر اتررت اده از دیرردگاهی
اامعهشناختی برای تبیرین کرارکرد تقرویتی و تجمعری ارزیرابی اثررات
 منحصر به فرد اتت و در این رابطه از رهیافتهایIPM/FFS برنامههای
ترمایههای امعی و مدیریت تازگاری بهره برده اتتن در ایرن تحقیرق
IPM/FFS  ن ر به عنوان نمونه از دترتانردرکاران برنامرههرای68 ًامعا
انتخاب شدندن تحلیرل بره مول رههرای اصرلی بررای تعیرین عوامرل اثرر
 اترت اده شرد و چنرد عامرل شرامل ارتقرای رفراهIPM/FFS برنامههرای
 توترعه مهرارتهرای ااتمراعی، بهبود تالمت ایمنری مررعره،ااتماعی
 بهبرود کی یرت تولیرد و، مردیریت ریکرک و بازاریرابی،(رهبری) و فنی
همچنین گکترش توانمنردهای تجربری کشراورزان و اترتقرار مردیریت
اکولوژیک تازگار تبیرین شردندن برر اترار کرارکرد تقویرتکننردگی و
 اینطرور نتیجرهگیرری شرد کره ایرنIPM/FFS تجمعی اثرات برنامههای
برنامهها با تشویق یادگیری ااتماعی از طریق توتعه مهارتهای رهبری
ااتماعی و فنی تبب تقویت ترمایه انکانی و تیاتی میشوند کره ایرن
مهارتها نیر به نوبه خود تبب ارتقای ترمایههرای مرالی و ااتمراعی از
 روابط و خط مشیهای مررتبط،طریق گکترش دامنه فعالیتهای محلی
با بهبود مدیریت اگرواکوتیکتم شدهاند (ترمایه طبیعری)ن تررانجام برر
 بهویژه بررایIPM/FFS اتار کارکرد تجمعی و تقویتی اثرات برنامههای
 رهیافت مدیریت تازگاری پیشنهاد شد ترا،دتتیابی به اهداف بلندمدت
با اتت اده از رهیافتهای مشارکتی بر اثرات توتعهای تاکید شودن
، کررارکرد تقررویتی و تجمعرری، اثرررات،IPM/FFS :کلمااات کلیاادی
 رهیافتهای مشارکتین، کشاورزی،ترمایههای امعی

کاربرد رهیافت ترمایههای امعی در ارزیابی اثرات برنامههای

IPM/FFS

 -1مقدمه
پیرو ناکامیهای ترالشهرای انقرالب تربر در توترعه
ااتماعی پایدار ،که با تاکید صرف بر دانش فنی و ترویج آنها
با رهیافتهای ترویجی آموزش و دیدار مباحث و گررایشهرا
در ترویج کشاورزی بر یافتن و اتت اده از رهیافتهرایی قررار
گرفت که پتانکیل و کارایی بیشرتری نره تنهرا در معرفری و
اشاعه دانش فنی و نوآوریها داشته باشند ،بلکره بتواننرد برا
تاکید برر بعرد ااتمراعی کشراورزی ،اثربخشری بیشرتری در
کمک بره کشراورزان در ترازماندهی خرود بررای بازاریرابی،
حمایت ،ارائه خردمات و تحقیرق داشرته باشرند[]1ن در ایرن
راتتا ،اتت اده از رهیافتهای مشارکتی به علت پتانکیل آنها
در ارتقای اثربخشی تحقیق و توتعه تکنولوژی در کشراورزی
از توی نهادها و حامیران مرالی برینالمللری از دهره 1961
افرایش چشمگیری یافته اتت[]2ن یک مثال و نمونه برارز از
این رهیافتهای مشرارکتی تحقیقری و ترویجری کره تربب
مشارکت و همکاری محققان ،متخصصان ترویج و کشراورزان
در عرصه های زراعی شده اتت رهیافرت مدرتره در مررعره
اتتن این رهیافت که با تاکید بر ته اصل یادگیری تجربی و
عملی ،دیدگاهی چندبعدی از نظر موضوعی و زمانی و مکانی
دارد و بر کارکرد تجمعی و تقویتی اثرات ،بر مدیریت تازگار
اکوتیکتمی نیر تاکید میکند [ ،]3اولین بار در تال 1969
در اندونری برای مقابله با شیوع آفت برنج که امنیت غرذایی
مردم اندونری را به خطر انداخته برود ،ااررا شرد[]4ن هردف
غایی در این رهیافت توق دادن و اهتدهی کشاورزی رایج
به تمت پایداری از طریق اترت اده از روشهرای اکولوژیرک
طی فرایندی مشارکتی اتتن پیگیری و میرران تحقرق ایرن
هدف را میتوان تا حدودی در اثراتی یافت کره محققران در
پژوهشهای خود برای این رهیافت ذکرر کرردهانردن در ایرن
زمینه ،در بعد ااتمراعی علریمیرزایری و همکراران [ ]5بره
افرایش دانرش و اطالعرات اکولوژیرک کشراورزان و دیویرد و
آتاموا [ ]1برر ترثثیر برر انتقرال تجرارب یرادگیری در حرل
مشکالت تایر محصوالت ،تقویرت انکرجام ااتمراعی میران
کشاورزان ،و افرایش مهارت فردی و ااتماعی آنهرا از طریرق
ایجاد شبکههای ادید تبادل دانشی و حمرایتی و نیرر تروان
آنها در شکل دادن بره گرروههرا و تقویرت اعتمراد بره ن ر
کشاورزان به شکل تررمایههرای انکرانی و ااتمراعی اشراره
کردهانردن در بعرد اقتصرادی نیرر فراندورن [ ]8خاطرنشران
میکند که ایرن رهیافرت در کوتراهمردت نقرش بکررایی در
افرایش بازده محصرول کشراورزان کرامبوای بره میرران 51
درصد داشته اتت .و باالخره در بعرد اثررات محریطزیکرتی

پرانیت و اتاکول و وایبل [ ]7بیران کرردهانرد کره در تایلنرد
کشاورزان آموزشدیده از طریق رهیافت مدرتره در مررعره،
اطالعات ارزندهای درباره بومشناتی مررعه ککب کردهانرد و
در یک بازه زمانی کوتاه ،اتت اده از آفتکرشهرا را بره طرور
قابلمالحظهای کنار گذاشتهانرد .برا تواره بره ایرن نترایج و
یافتههای برخی پژوهشهای دیگر کره در اردول ( )1آمرده
اتت ،فائو در یک امشبندی کلی و با تواه به اثرات تقویتی
و تجمعی اثرات ،اثرات متعددی را در دو تطح اثرات بالفصل
و اثرات توتعهای برای برنامههای مدرتره در مررعره کره در
آنها کشاورزان به اتت اده از تکنولوژیهای اکولوژیک و پرا
نظیر  IPMمیپردازند (شکل  )1بره شررز زیرر ذکرر کررده
اتت:
 -1اثرات فنی شامل اثر بر دانش اکولوژیک ،مهارت تجربی،
بهبود مدیریت زراعی ،کاهش مصررف ترموم ،افررایش
عملکرد ،و کاهش ریکک،
 -2اثرررات ااتمرراعی شررامل اثررر بررر گررروهتررازی ،ارتقررای
مهارتهای ارتباطی ،و مهارت حل مشکل ،و
 -3اثرات نهادی شامل اثر بر بهبود پیوند ترویج – کشراورز،
بهبود مهارتهای مذاکره و ارتقای مهارتهای آموزشی
اثرات فوق و موفقیت کشاورزان آتیایی در بهکارگیری
اصول  IPMتبب شد که در دهه نرود مریالدی بریش از 75
هرار برنامه و طرز  FFSدر آتیا اارا شود [ ]9و به تبرش آن
در آفریقا با حمایتهای فائو و  5حامی بررگ مرالی در کنیرا
 1511گروه مدرته در مررعه فعالیت خود را شرروع کردنرد
[ ]11و در حال حاضر بهصورت گکتردهای در ترتاتر اهان
با اهداف مختل ی مانند تولید و بهداشت دام ،حاصرلخیرری
خررا  ،احیرراگ انگررل HIV/AIDS ،و موضرروعات دیگررر برره
کارگرفته میشرود []11ن در ایرران نیرر از زمرانی کره طررز
کاهش مصرف تموم و آفتکشها تدوین و اارا شد ،ترالش
برای ارائه روش های اایگرین شدت بیشتری گرفت بهطوری
که برای اولین بار در تال  1361رهیافت مدرته در مررعره
در مرارع مازندران با همکاری تازمانهای غیردولتی ،بخرش
دولتی و تازمان تکهیالت اهانی محریط زیکرت ااررا شرد
[ ]12و با پیشرفت آن و اتتقبال کشاورزان ،هماکنرون ،ایرن
رهیافت در  31اتتان کشور در قالب  251گروه کشاورزان و
 31محصول در حال اارا اتتن نظر به هرینره زیراد ااررای
این رهیافت و نیاز به فعالیتهای حمرایتی گکرترده ،ترداوم
اارای آن در کشور نیازمند آگراهی از میرران تحقرق اثررات
فوق و هدف غایی حرکرت بره ترمت کشراورزی پایردارتر از
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هادی ویکی و همکاران
این اتار در تحقیق حاضر ،اثرات مختلف اارای IPM/FFS

طریررق ارتقررای ترروان تررابآوری اگرواکوتیکررتمهررا اتررتن
موضوعی که تابهحال در پژوهشهای صورتگرفته بیشتر بره
صورت اریی و با بررتری اثررات ایرن رهیافرت و برنامره برر
بخشی از اثرات مانند اثر بر ترطح دانرش کشراورزان [ ،]5و
اثرات اقتصادی و محیط زیکتی [ ]13بررتی شده اتتن برر

با نظرخواهی از افراد مراش که تابقه عضویت و کرار برا ایرن
گروه ها را داشتند ارزیابی شد که در ادامه روش کار و نترایج
توصیف شده اتتن

جدول  -1نتایج برخی پژوهشهای صورت گرفته در مورد اثرات برنامههای IPM/FFS
عنوان تحقیق

نویسنده (گان)

محل

نتیجه

بررتی تثثیر طرز مدرته
در مررعه بر افرایش تطح
اطالع نخلداران از مباحث
مدیریت تل یقی آفات

et Ali-mirzaei
al.
][5

ایران-
خوزتتان
آبادان

کشاورزان شرکت کننده در دروههای مدرته در مررعه با بهکارگیری اصول یادگیری
مشارکتی ،اطالعات به مراتب بیشتری رااش به مباحث مدیریت تل یقی آفات نخلکتان
در مقایکه با گروه دیگر داشتندن و متغیرحضور در الکات بیشترین تثثیر را بر تطح
دانش داشتن

ارزیابی اثرات برنامههای
 IPMدر تطح مررعه

van Duuren
][8

کامبوج

این رهیافت نقش به ترایی در افرایش اطالعات کشاورزان برنجکار کامبوای نکبت به
مدیریت اامش مررعه داشته اتت چنان که با کاربرد آن ،بازده محصول این کشاورزان
در کوتاه مدت  51درصد افرایش یافته اتت.
پژوهشهای اخیر در تایلند نیر نشان میدهد که کشاورزان آموزش دیده از طریق
رهیافت مدرته در مررعه ،اطالعات ارزندهای در زمینه بوم شناتی مررعه ککب
کردهاند و در یک بازه زمانی کوتاه ،اتت اده از آفت کشها را به طور قابل مالحظهای
کنار گذاشتهاند .از طرفی با تداوم برنامههای آموزشی مدرته در مررعه ،این گروه از
کشاورزان روند کاهش مصرف آفت کش ها را مدتها پ از برگراری دوره نیر ادامه
دادهاند

Praneetvatakul
& Waibel
][7

تایلند

& David
Asamoah
][1

غنا

تثثیر بر انتقال تجارب یادگیری در حل مشکالت تایر محصوالت،
این برنامهها تبب تقویت انکجام ااتماعی میان کشاورزان قهوهکار ،و افرایش مهارت
فردی و ااتماعی آنها از طریق ایجاد شبکههای ادید تبادل دانشی و حمایتی و نیر
کشاورزان شده اتتن
توان آنها در شکل دادن به گروهها و تقویت اعنماد به ن

ارزیابی روشهای ارزشیابی
مدرته در مررعه

& Mancini
Jiggins
][2

هند

روشهای مشارکتی و رایج در ارزیابی مکمل هکتندن
این برنامهها بر معیشت زنان و مردان ،رفاه و فقر کشاورزان تثثیر داشته اتتن

اثر برنامههای  IPMکتان
در آتیا

& Khan
Ahmad
][6

آتیا

تبب افرایش توزیش درآمد در پاککتان شده اتتن
افرایش درآمد در چین
کاهش مصرف کود نیتروژن ،افرایش تنوع زیکتی ،کاهش مصرف تموم و خطرات
محیطزیکتی ،افرایش امعیت شکارگرها ،مکمومیت کمتر برای انکان ،افرایش دانش
کشاورزان در باره آفات ،دشمنان طبیعی ،اکوتیکتم ،مدیریت آفات

اثرات محیط زیکتی
مدرته در مررعه در تایلند

اثر مدرته در مررعه بر
ترمایه انکانی و ااتماعی

کشاورزی که نماینده فائو برای اارای طرز در کشرور بودنرد
تائید شد و تپ ضمن مکاتبه با آنها برای شررکت در ایرن
تحقیق دعوت شدند که از برین آنهرا  91ن رر پاترخ مثبرت
دادندن تپ برای مصاحبه و تکمیل پرتشنامه اقدام و بعرد
از امشآوری اطالعات و بررتی آنها 68 ،پرترشنامره بررای
تحلیررل انتخرراب شرردن دادههررا بررین تررال  1392و 1393
امشآوری شد ترا اثررات برنامرههرای  ،IPM-FFSرا بررتری
کندن دادهها با اتت اده از نرمافررار  Excelو SPSSپرردازش و
مورد تجریه و تحلیل قرار گرفتن روایی محتوایی پرتشنامره
توتط امعی از متخصصرین کشراورزی ،کارشناتران اهراد
کشاورزی و تکهیل گران پروژههای  IPM/FFSبررتی و پ

 -2مواد و روشها
با تواه به اینکه هدف تحقیق ارزیابی اثرات گروههرای
 IPM/FFSدر ته بعد فنی ،ااتماعی و نهادی بود ،تحقیق از
نوع تحقیقات ارزیابی یا زمینه یابی بود که با اترت اد از ابررار
پرتش نامه بررتی شدن به علرت تخصصری برودن موضروع و
تعررداد کررم افررراد دارای تجربرره کررافی در برراره ،IPM/FFS
نمونه گیری به روش هدفمند انجام شدن در این رابطره ،ابتردا
فهرتتی شامل  121ن ر از افراد مراش کره بریش از  5ترال
تابقه عضویت یا کار با گروههای  IPM/FFSرا داشتند تهیره
و توتط یکی از شرکتهای معتبر گواهیدهنده ،تره ن رر از
محققان دانشگاهی مرتبط با  IPM/FFSو تکهیل گران اهاد
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میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی و تحلیل عاملی برای تبیین و
تعیین عوامل اثر اتت اده شدن

از انجرام اصالحات الزم تائید شرد و پایایی پرترشنامه نیرر
از طریرق محاتربه ضریرب آل ای کرانرباخ تنرجیررده شرد
()α= 0/87ن به منظور تحلیل دادههای تحقیق از آمرارههرای

شکل  -1چارچوب نظری تحقیق برای تبیین اثرات برنامههای مدیریت تل یقی آفات و مدرته در

مررعه ] [4

تنها  8ن ر دارای مدر دکترری و بقیره ن رر نیرر دارای مردار
کارشناتی ارشد بودندن
از نظر شغلی نیر یافته های اردول ( )2بیرانگر ایرن
اتت که هر چند پاتخ گویران بره طرور متوترط بریش از
 19/12تال تابقه کراری داشرتند امرا بیشرترین فراوانری
مربوط به ککانی بود که کمتر از  11تال تابقه داشرتندن
از لحاظ نوع شغل نیر همان طور که داده های اردول نیرر
نشان می دهد با تواه به هدفمند برودن نمونره گیرری ،بره
طور متوتط هر گروه در حدود  33درصد از پاترخ گویران
را به خود اختصاص دادن

 -3نتایج و بحث
در این بخش ابتدا یافتههای تحقیق شامل ویژگیهای
فردی و شغلی پاترخگویران ،متغیرهرای اثررات برنامرههرای
 IPM/FFSتوصیف و در پایان بر اتار متغیرها ،عوامل اثر
که شامل چند متغیر مرتبط با هم اتت تبیین شدهاندن
 -1-3ویژگیهای فردی و شغلی
ادول ( )1یافتههای تحقیق درباره ویژگریهرای فرردی و
شغلی پاتخگویان را نشان میدهدن به طروری کره ایرن یافترههرا
نشان میدهد از نظر فردی بیشتر پاتخگویان بریش از  31ترال
تن داشتند و  72درصد آنها مرد بودنردن از نظرر تحصریالت نیرر
بیشتر پاتخگویان دارای مدار کارشناتی و پرایینترر ( )%87و
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جدول  -2ویژگیهای فردی و شغلی پاتخگویان
ویژگیهای فردی و شغلی

درصد

فراوانی

درصد تجمعی

میانگین

● سن

>31 
31-41 
51-41 

 51 تال به باال

26
14
32
12

32/8
18/3
37/2
14

32/8
46/6
68
111

34
31
22

39/5
34/9
25/8

39/5
34/9
111

82
24

72/1
27/9

44/1

● تجربه

>11 

11-21- 

 21 تال به باال

19/12

● جنسیت
 مرد زن● سطح تحصیالت
 دیپلم و پایینتر فوق دیپلم و کارشناتی کارشناتی ارشد -دکتری

27/9
39/5
25
7

24
34
22
8

27/9
87/4
93
111

 شغل
 کشاورز کارشنار میدانی IPM/FFS محقق و متخصصان دانشگاهی درگیر وهمکار در IPM/FFS

-32/55
-34/66
-32/57

26
31
26

توی لشکرآرا و حکینی [ ]15به عنوان کرارکرد بنیرادین ایرن
برنامهها ذکر شده اتتن آنها متذکر میشوند که کارکرد بنیادین
این برنامه افرایش ظرفیت کشاورزان و ااتماعات روتتایی برای
دتتیابی به توتعه متوازن در حوزه مدیریت و بهررهوری پایردار
منابش کشاورزی با تاکید بر رهیافتهای مشارکتی عملگراترت.
هرچند نباید از ترایر اثررات ماننرد کراهش مصررف نهادهرای
مصرفی مانند کود و تم ،کاهش ریکک تولید و افرایش عملکرد
که توتط رتتم [ ]18نیر اشاره شده اتتن
در راتررتای دتررتهبنرردی و همچنررین تبیررین بهتررر و
علمیتر نتایج ،گرینههای فوق وارد تحلیل عراملی شردندن در
این زمینه ابتدا با اتت اده از آزمون  KMOو کرویت بارتلرت
مناتب بودن دادهها برای تحلیل عراملی ترنجیده شردن کره
دادههای اردول ( )2بیرانگر معنریدار برودن مقردار آزمرون
کرویت بارتلت و در نتیجه نبود همبکتگی درونری براال برین
گرینه ها و در نتیجه مناتب بودن داده ها برای تحلیل عاملی
اتتن بر این اتار در مراحل بعدی تحلیل عاملی انجام شرد
که نتایج آن در ادولهای ( )4و ( )5آورده شده اتتن

 -2-3اثرات برنامههای IPM/ FFS

دادههای شرکل ( )2نظرر پاترخگویران در مرورد اثررات
برنامههای  IPM/FFSدر شرایط ایران را نشان میدهدن یافتههرا
بیانگر این اتت که گرینههای بهبود و ارتقای اثربخشری پیونرد
بین کشاورز و ترویج ،انتقال آترانترر و بیشرتر اطالعرات برین
کشاورزان ،کشاورزان با شرکت در مدرته در مررعه از دانرش و
اطالعات بیشتری برخرودار مریشروند ،ارتقرای همکراری برین
کشاورزان و افرایش فرصتها در یافتن حمایتکنندهها میانیگن
باالی  6از  11دارند کره بیرانگر نظرر موافرق پاترخگویران بره
اثربخشی خیلی زیاد برنامههای  IPM/FFSدر ارتقرای دانرش و
تکهیل انتقال اطالعات بین کشاورزان و تایر بخرشهرا ماننرد
ترویج و بازار اتت ،موضوعی که توتط اوتکو و همکاران []14
نیر اشاره شده اتتن این در حالی اتت که از نظر پاترخگویران
تایر گرینهها که میانگین کمتر از  6داشتند داللرت برر اثراتری
مانند بهبود مهارتهای ارتباطی و حرل تضراد ،مردیریت بهترر
ریکک ،پایدارتازی تولید ،کاهش آلودگیهای محیطزیکرتی و
تمیت برای انکان داشتند که از نظر پاتخگویان بعد از کارکرد
دانشی ،مهمترین کارکرد این برنامهها بوده اتت موضوعی که از
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کشاورزان شرکت کننده در مدرسه در مزرعه مدیریت جامع تری را در بوم…
تولید محصوالت سالم تر
تسهیل استفاده از خدمات اجتماعی مانند بیمه های فردی و زراعی
توسعه بازارها و تسهیل بازار یابی
افزایش فرصت ها در یافتن حمایت کننده ها
بهبود پایگاه و وضعیت اجتماعی کشاورزان
دسترسی بهتر به ارائه دهندگان خدمات
گسترش فعالیت های کشاورزی
ارتقای همکاری بین کشاورزان
بهبود بازار پسندی محصوالت
کاهش تعداد مسمومیت های کشاورزان و بهبود بهداشت عمومی
کاهش آلودگی های محیطی (آب و خاک و)..
ارتقای توانایی مدیریت ریسک ها و ایجاد فرصت هایی برای نوآوری
بهبود معیشت و کاهش فقر
پایدارسازی تولید
ارتقای مهارت های کشاورزان در انتقال یافته ها و تجارب
ارتقای مهارت های مذاکره و چانه زنی کشاورزان
بهبود و ارتقای اثر بخشی پیوند بین کشاورز و ترویج
ارتقای مهارت های ارتباطی کشاورزان
ارتقای مهارت حل مشکل و تعارضات بین کشاورزان
کاهش ریسک
افزایش عملکرد
ارتقای مهارت های تجربی کشاورزان
بهبود مدیریت زراعی
فزایش دانش اکولوژیک در باره برهمکنشهای میان جانداران و زیستبوم …-
افزایش دانش کشاورزان در باره آفات ،دشمنان طبیعی ،اکوسیستم ،مدیریت آفات
مسمومیت کمتر برای انسان (مصرف کننده)
کاهش مصرف سموم وخطرات محیط زیستی
افزایش تنوع زیستی و افزایش جمعیت شکارگرها
کاهش مصرف کود نیتروژن
فزایش توزیع درآمد و بهبود رفاه
تسهیل شکل گیری گروه ها و تقویت اعنماد به نفس کشاورزان
افزایش مهارت فردی و اجتماعی آنها از طریق ایجاد شبکه های جدید تبادل…
تقویت انسجام اجتماعی میان کشاورزان
انتقال آسان تر و بیشتر اطالعات بین کشاورزان
کشاورزان شرکت کننده در مدرسه در مزرعه برای مدیریت مزرعه خود…
کشاورزان با شرکت در مدرسه در مزرعه از دانش و اطالعات بیشتری…
10

8

6

4

2

0

شکل  -2میانگین و انحراف معیار گرینههای مختلف اثرات برنامههای

بهطوری که داده های ادول ( )4نشران مریدهرد 33
متغیر واردشده در تحلیل عاملی روی ه ت عامل بار شدهاند
و توانکتهاند در حدود  64/14درصد واریان کرل را تبیرین

IPM/FFS

کنندن که در ادامه ماهیت عاملها با تواه به نوع متغیرهرای
بارشده بعد از چرخش عاملها توصیف خواهد شد:
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فعالیت های کشراورزی ،دتترتری بهترر بره ارائره دهنردگان
خدمات ،تکهیل اتت اده از خدمات ااتماعی مانند بیمههای
فردی و زراعی ،افرایش توزیش درآمد و بهبرود رفراه ،و بهبرود
معیشت و کاهش فقر در نتیجه اارای برنامههای IPM/FFS
ات اق می افتدن موضوعی که توتط محققرانی نظیرر دیویرد و
آتاموا [ ]1اشاره شده اتت:
"برنامه های  IPM/FFSتبب تقویت انکجام ااتماعی
بین کشاورزان قهوه کار شده و مهارت های ااتماعی آنها را با
تشکیل شبکههای تبادل دانشی ارتقا داده اتتن ایرن برنامره
همچنین تبب شده اتت که شکلگیری گروه تکهیل شرود
آنها بهبود یابد و بتوانند در گروهها به شکل
و اعتماد به ن
اثربخشتر کارها را انجام دهندن"

جدول  -3مقدار  KMOو آزمون بارتلت برای اطمینان از
مناتب بودن دادهها برای تحلیل عاملی
0/239

مقدار ضریب KMO

مقدار کای اتکور

2412/111

دراه آزادی

888

تطح معنیداری

1/111

آزمون کرویت بارتلت

 -1-2-3عامل اول :ارتقای رفاه اجتماعی
این عامل که بیش از  22/3درصد واریان کرل را بره
خود اختصراص داده اترت ،نراظر برر اثراتری ماننرد تکرهیل
شکل گیری گروه ها و تقویرت اعتمراد بره ن ر کشراورزان و
تقویت انکجام ااتماعی میان کشراورزان ،و بهبرود پایگراه و
وضعیت ااتماعی کشاورزان ،اترت کره در نتیجره گکرترش
جدول  -4مقادیر واریان
مولفهها
1
2
3
4
5
8
7

تبیینشده
مجموعه مربعات بارهای چرخش دادهشده

مجموعه مربعات بارهای استخراج شده
مقدار ویژه (واریانس کل)

درصد واریانس

درصد تجمعی

کل

درصد واریانس

درصد تجمعی

11/12
6/49
5/63
1/74
1/52
1/45
1/185

29/76
22/94
15/77
4/72
4/11
3/93
2/67

29/76
52/73
86/51
73/22
77/3
61/28
64/14

6/28
8/31
8/27
4/33
2/71
1/88
1/59

22/32
17/13
18/98
11/72
7/31
4/46
4/31

22/32
39/38
58/33
86/15
75/35
79/64
64/14

 -3-2-3عامل سوم :مهارتهای رهبری و ارتباطی
این عامل بر ارتقای مهارتهای ارتباطی شررکتکننردگان
در برنامههای  IPM/FFSدر برقراری ارتباط با هرم و برا نهادهرای
بیرونی و همچنین مدیریت تضرادها داللرت داردن در ایرن رابطره
شش متغیر زیر توانکتهاند  18/98درصد از واریان کل را تبیین
نمایند )1( :اثررات برر انتقرال آترانترر و بیشرتر اطالعرات برین
کشاورزان )2( ،افرایش مهارت فرردی و ااتمراعی آنهرا از طریرق
ایجاد شبکههرای ادیرد تبرادل دانشری و حمرایتی )3( ،ارتقرای
مهارتهای ارتبراطی کشراورزان )4( ،بهبرود و ارتقرای اثربخشری
پیوند بین کشاورز و ترویج )5( ،ارتقای مهارتهای کشراورزان در
انتقال یافتهها و تجارب و ( )8ارتقای همکاری بین کشاورزانن
" برنامههای  IPM/FFSتبب ایجاد مهارتهای ارتبراطی،
حل مشکل و رهبری و بحث در کشاورزان میشود بهطروری کره
میتوانند به تنهایی در مورد مرارع خرود تصرمیم بگیرنرد"  17ن
"برنامههای  IPM/FFSاز طریق بهبود و ارتقای دانرش و مهرارت
فنی ،توتعه تواناییهای رهبری ،و بهبود روابط بین مردم و اشاعه
مهارتها و دانش از کشراورزان بره همردیگر بره توترعه تررمایه
انکانی کمک میکنند ]"[1ن

 -2-2-3عامل دوم :سالمت اکولوژیکی مزرعه
این عامل ه ت متغیر را در برگرفته اتت و بریش از 17/17
درصد واریان کل را به خود اختصاص داده کره بازنمرای اهمیرت
اثرات برنامههای  IPM/FFSاز نظر پاتخگویان اتتن این گرینرههرا
که به اثراتی نظیر کاهش مصرف کود نیتروژن ،افرایش تنوعزیکتی
و افرایش امعیرت شرکارگرها ،کراهش مصررف ترموم وخطررات
محیطزیکتی ،مکمومیت کمتر برای انکان ،بهبود مدیریت زراعری،
کاهش آلرودگیهرای محیطری (آب و خرا ونن) و کراهش تعرداد
مکمومیتهای کشاورزان و بهبرود بهداشرت عمرومی داللرت دارد،
بازنمای اثرات این برنامههرا برر ترالمت اکولروژیکی مررعره اترتن
موضوعی که توتط تتل و همکاران [ ]3اینطور بیان شده اتت:
"برنامههای  IPM/FFSدارای نتایج و آقرار مثبتری برر
اتررت اده اثررربخش از کودهررای شرریمیایی و آلرری و کرراهش
اتت اده از آفتکشهای شیمیایی خطرنا هکتندن بهطوری
که در یک دوره هشت تاله با اارای این برنامهها در مررارع
کتان مالی ،میران اتت اده از آفتکشهرای شریمیایی 92/5
درصررد کرراهش یافررتن ایررن کرراهش برره نوبرره خررود ترربب
صرفهاویی  368هرار دالری در تطح ملی شده اتت"ن
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بازاریابی ای ای نقش میکندن این عامل برا چهرار متغیرر توانکرته
اتت  11/2درصد از واریان کل را تبیرین کنردن در تثییرد ایرن
موضوع یپکو و همکاران [ ]16بیان میکنند که:
"برنامههای  IPM/FFSبه عنوان آموزشهای مخاطبمحرور
تبب میشوند که کشاورزان ریکک ،خطرات (شناتایی ریکرک) و
منافش مرتبط با فعالیتهای مختلف (ارتباطات ریکک) را یاد بگیرند
و بر اتار آموختههای خود رهیافتهای مدیریتی دیگری را برای
مررعه خود انتخاب کنند"ن

 -4-2-3عامل چهارم :مدیریت ریسک و بازاریابی
این عامل به اثر  IPM/FFSبر مدیریت ریکرک در دو بعرد
فرایندی ،شامل شناتایی و تحلیل و اولویرتبنردی ریکرکهرا ،و
کنترل ریکک شرامل مراحرل برنامرهریرری مردیریت ریکرک و
اقدامات اصالحی ،اشاره داردن به طوری که در بعد فرایند با کمک
به شناتایی ریککها و خطرات پیشروی مررعره کره دارای برار
عاملی  1/826اتت ،و در بُعد کنترل نیر با اثر بر ارتقرای توانرایی
مدیریت ریککها و ایجاد فرصرتهرایی بررای نروآوری ،افررایش
فرصتها در یافتن حمایتکننردههرا و توترعه بازارهرا و تکرهیل

جدول  -5چگونگی بار شدن متغیرها روی بارهای عاملی
عامل

متغیرهای موجود در عامل

عنوان عاملی

تقویت انکجام ااتماعی میان کشاورزان
تکهیل شکلگیری گروهها و تقویت اعنماد به ن

1

2

4

5

6
7

1/665
کشاورزان

1/668

افرایش توزیش درآمد و بهبود رفاه

1/685

ارتقای رفاه

بهبود معیشت و کاهش فقر

1/676

اجتماعی

گکترش فعالیتهای کشاورزی

1/683

سالمت و ایمنی
اکولوژیکی مزرعه

دتترتی بهتر به ارائهدهندگان خدمات

1/651

بهبود پایگاه و وضعیت ااتماعی کشاورزان

1/631

تکهیل اتت اده از خدمات ااتماعی مانند بیمههای فردی و زراعی

÷1/711

کاهش مصرف کود نیتروژن

1/553

افرایش تنوع زیکتی و افرایش امعیت شکارگرها

1/871

کاهش مصرف تموم وخطرات محیط زیکتی

1/882

مکمومیت کمتر برای انکان (مصرفکننده)

1/594

بهبود مدیریت زراعی

1/751

کاهش آلودگیهای محیطی (آب و خا

3

مقدار بار عاملی

ونن)

1/484

کاهش تعداد مکمومیتهای کشاورزان و بهبود بهداشت عمومی

1/836

انتقال آتانتر و بیشتر اطالعات بین کشاورزان

1/718

افرایش مهارت فردی و ااتماعی آنها از طریق ایجاد شبکههای ادید تبادل دانشی و حمایتی

1/489

مهارتهای

ارتقای مهارتهای ارتباطی کشاورزان

1/781

ارتباطی و رهبری

بهبود و ارتقای اثر بخشی پیوند بین کشاورز و ترویج

1/573

ارتقای مهارتهای کشاورزان در انتقال یافتهها و تجارب

1/751

ارتقای همکاری بین کشاورزان

1/712

کاهش ریکک

1/826

مدیریت ریسک و

ارتقای توانایی مدیریت ریککها و ایجاد فرصتهایی برای نوآوری

1/661

بازاریابی

افرایش فرصتها در یافتن حمایتکنندهها

1/629

توتعه بازارها و تکهیل بازاریابی

1/671

پایدارتازی تولید

1/811

بهبود بازارپکندی محصوالت

1/774

تولید محصول تالمتر

1/861

ارتقای کیفیت
تولید
ارتقای مهارتهای

ارتقای مهارتهای مذاکره و چانهزنی کشاورزان

1/724

اجتماعی

ارتقای مهارت حل مشکل و تعارضات بین کشاورزان

1/681

مدیریت سازگار

افرایش مهارتهای عملی و تجربی کشاورزان درباره برخورد با آفات ،دشمنان طبیعی ،اکوتیکتم ،و مدیریت آفات

1/814

اکولوژیکی

کشاورزان شرکتکننده در مدرته در مررعه مدیریت اامشتری را در بومنظامهای زراعی خود اعمال میکنندن

1/452
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توانررایی مرردیریت تررالم و پایرردار مررعرره بررر اتررار در
فرایندهای اکولوژیکی (رهیافت اکوتیکرتمی) ماننرد چرخره
زندگی آفات ،حشرات و دشرمنان طبیعری و مکانیکرم هرای
کنترل درونی در اکوتیکتمهان از نظر بکیاری از متخصصران
برنامههای مدرته در مررعه به ویرژه فرائو بره عنروان حرامی
اصلی توتعه این برنامه ها در دنیا ،افرراد برا شررکت در ایرن
برنامه ها ضمن ککب دانش عمیق اکولوژیکی ،به بازنگری در
رهیافتهای مدیریتی خود پرداخته و رهیافتهای مردیریتی
تازگار با این فرایندهای اکولوژیکی را پی مریگیرنردن بررای
مثرال بره اررای اترت اده از آفرتکررشهرای شریمیایی و یررا
علفکشها از دشمنان طبیعی و یا تموم ارگانیرک اترت اده
می کنندن در این رابطه ترتل و همکراران [ ]3خراطر نشران
کردهاند که:
"برنامههای  IPM/FFSرهیافت مردیریت ترازگاری را
دنبال میکنند که زیربنای اصلی آن رعایت  12اصل رهیافت
مرردیریتی مبتنرری بررر اکوتیکررتم اتررتن در همررین رابطرره
برنامه های مدرته در مررعه ته هدف اصلی را برای تحقیرق
این اصول دنبال میکند )1 :تجربهگرایی و تاکید برر ارتقرای
مهارت های تجربی کشاورزان )2 ،تاکید بر ویژگی های مکانی
مرارع و اتخاذ تصمیمات بر اتار آنهرا (محوریرت برومنظرام
زراعی) ،و  )3تاکید بر مقیارهای چندگانه از تطح محلی تا
بینالمللری (ارتبراط برین برومنظرامهرای مختلرف زراعری و
طبیعی)ن آنها همچنین تصریح میکننرد کره برا تحقرق ایرن
اهداف فعالیت های مدیریتی کشاورزان از ثبات بیشتر و افرق
زمانی گکترده تری که ترازگار برا ماهیرت اکوتیکرتمهرای
زراعی اتت برخودار خواهد بودن"

 -5-2-3عامل پنجم :ارتقای کیفیت و پایدارسازی تولید
اثرات این عامل که توانکته  7/3درصد از کل واریان
را تبیین کند ،را میتوان در راتتای اثرات غیرمکرتقیم ایرن
برنامهها بر تالمت اکولوژیکی مررعه دانکت ،بهطوری که برا
مدیریت اامش و تازگار با محیطزیکت ،تولیرد دارای ثبرات
بیشتری شده و محصوالتی تالمتر و با بازارپکندی بیشرتر از
توی کشاورزان به بازار عرضره مریشرودن در همرین رابطره،
همایون و راینی [ ]19با بررتی چندتاله رونرد تولیرد در
مرارع آتیا بیان میکند:
"نتایج در مورد ثبات عملکررد در برنامرههرای IPM/FFS
نشان میدهد که کشاورزان با یادگیری مهرارتهرا و آشرنایی برا
تکنولوژیهای تازگار با محریطزیکرت و محلری توانکرتهانرد در
مقایکه با کشاورزان دیگر ،نه تنها از کراهش عملکررد الروگیری
کنند بلکه به تدریج عملکرد خود را نیر افرایش دادهاند و حتی برا
واود قطش حمایتهرای دولتری ،برا اعتمراد بره ن ر مناترب،
فعالیتهای تازگار با محیطزیکت را در مرارع خود ادامه دهند"ن
 -6-2-3عامل ششم :ارتقای مهارتهای اجتماعی
این عامل با تبیین بیش از  4درصد از واریان کل ،از
اثرات غیر بالفصل و از پیامدهای ککب مهارتهای ارتبراطی
و دانشی طی برنامرههرای  IPM/FFSاترتن بره طروری کره
پاتخگویان معتقد هکتند کشراورزان بره ارای برخوردهرای
من ی و انعکاتی ،از طریق مهارتهای مذاکرهای کره ککرب
کردهاند ضمن احترام به نظر هرم بره تبیرین نروع تعارضرات
آشکار ،پنهان و ترطحی اقردام کررده و برا روش مشرارکتی
مشکالت را حل میکنندن در این رابطه هافمران و همکراران
[ ]21در مورد  IPM/FFSمینویکند:
"این برنامه ها ،برنامه های حکار به تضاد هکتند کره
در آفریقا توانکتهاند در زمینه رفش تضادهای مرتبط با امنیت
غذایی کارایی خوبی از خود نشان دهندن آنها متذکر میشوند
که در این برنامههرا کشراورزان برخری مهرارتهرای فنری و
مدیریتی را فرا میگیرند که به آنها امکان اعتماد به همدیگر،
و در بهتر ریشه مشکالت را مریدهردن برر
اعتماد به ن
اتار این شناخت هرای ادیرد اترت کره کشراورزان بهترر
می توانند در رابطه با تضادهایی مانند حق مالکیرت زمرین و
دانش با موفقیت بیشتری عمل کنند"ن

 -4نتیجهگیری
برنامررههررای  IPM/FFSاز نظررر اصررول و مبررانی بررا
فعالیت ها و اقداماتی مرتبط هکتند که امروزه تحرت عنروان
مدیریت تازگاری برای اعمال مدیریت اکوتیکتمی در منابش
طبیعی و کشاورزی پیگیری میشود [ ]3که هدف نهایی آنها
ارتقررای ترروان تررابآوری اکوتیکررتمهررای مختلررف ماننررد
اکوتیکتمهای کشاورزی در مقابل مکائل و مشکالتی نظیرر
فرتایش خا  ،آلودگی آب و خا  ،تغییرات اقلیمی ،تغییرر
کرراربری زمررین ،وننن اتررت [ ]21و ایررن اکوتیکررتمهررا را بررا
ناپایداری موااه تراخته اترت (شرکل )2ن در ایرن رهیافرت
مرردیریتی ،بررا تاکیررد بررر دو اصررل یررادگیری ااتمرراعی و
شبکهتازی [ ]22کشراورزان در فراینرد یرادگیری از طریرق
عمل درگیر شده و برا تکرهیم آن دانرش برین هرم برا ایرن

 -7-2-3عامل هفتم :مدیریت سازگار اکولوژیکی
این عامل به عنوان در اکولوژیک که توانکرته اترت
در حدود  4/31درصد از واریان کل را بره خرود اختصراص
دهد برای مدیریت پایدار مرارع اهمیرت اتاتری داردن یعنری
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کاربرد رهیافت ترمایههای امعی در ارزیابی اثرات برنامههای

IPM/FFS

کشاورزان برا شررکت در برنامرههرای  IPM/FFSبره توترعه
مهارت و تواناییهای ارتباطی و فنی خود طی فراینرد عملری
پرداختررره و موابرررات ارتقرررای تررررمایه انکرررانی در آن
اگرواکوتیکتم را فراهم میآوردندن

مشکالت مقابله می کنندن نکته مهم در این رهیافرت ماهیرت
تجمعی یادگیریهای ااتماعی اتتن به طوری که برا ککرب
مهارتهای ادید توتط کشاورزان ،آنها با یافتن فرصتهرای
ادید آن را توتعه میدهند که در نتایج تحقیق حاضرر نیرر
مشهود اترتن برهطروری کره پاترخ گویران معتقرد هکرتند

شکل  -2تبیین اثرات برنامههای  IPM/FFSبا اتت اده از رهیافت مدیریت تازگاری

با ارتقای توانایی های فنی و ارتبراطی– ااتمراعی،
کشاورزان می توانند به ایجاد پیوندهای درونری برا ترایر
کشرراورزان در تررطح محلرری و بیرونرری بررا تررایر افررراد
دتت اندرکار ماننرد کارشناتران ترویجری -تخصصری و
بازاریان مبادرت کنند به طوری که طی فرایند یادگیری از
طریق عمل در مرورد روش هرای ادیرد مردیریت زراعری
ماننررد مرردیر یت تل یقرری آفررات ،روش هررای اکولوژیررک
مدیریت حاصلخیری خا ونن تجربه عملی ککب کنند و
با اتت اده از مهارت های ارتباطی -ااتماعی بره تکرهیم
ایررن تجررارب بررا تررایر کشرراورزان بپردازنررد و مشررکالت
بوم نظام های خرود را در و حرل کننردن و برا گکرترش
روابررط و پیونرردهای بیرونرری بررا بخررش هررای ترررویج و
کارشناتان تخصصری و همچنرین بازاریران ،ضرمن حرل
مشکالت به ایجاد فرصت های ادیرد در بازاریرابی بررای
محصرروالت و همچنررین تهیرره نهادهررا اقرردام کننررد کرره
مجموعرره ایررن روابررط ترربب ارتقررای ترررمایه ااتمرراعی
کشرراورزان خواهررد شرردن کشرراورزان در فراینررد توتررعه

ترمایه ااتماعی و طی فرایندهای مذاکره با گرروه هرای
مختلف ،روش های حل تضاد و رهبری را می آموزند و یاد
می گیرند که چگونه منابش انکانی و طبیعی خود را بررای
ن وذ در بازار به کار گیرند (ترمایه مرالی) موضروعی کره
تبب شکل گیری نوعی ترمایه تیاتی و ارتقرا و بهبرود
پایگاه ااتماعی کشاورزان می شودن نتایج همچنین نشان
داد که در اثر اارای این برنامه هرا و در تعامرل برا ترایر
گروه های دتت اندرکار با تولید مانند مصررف کننردگان و
بازاریان ،کشاورزان با خواتته های آنها آشنا مری شروند و
برای تثمین این نظرات با اتکا به دانش فنری و ااتمراعی
ککررب شررده برره اعمررال رویکررردی ادیررد در مرردیریت
بوم نظام هرای کشراورزی خرود مبرادرت مری کننرد و بره
روش های تازگار اکولوژیکی ماننرد کشراورزی ارگانیرک
روی می آورندن تغییر و تحروالتی کره تربب برازنگری در
روش های تولید و شکل گیرری نروع ادیردی از تررمایه
فرهنگی می شودن با طری شردن فراینردهای مرذکور کره
معمرروالً در بررازه زمررانی پررنج ترراله رخ مرری دهررد ،ترروان
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تاب آوری بوم نظام های کشاورزی ارتقا می یابرد و ثبرات و
پایداری بوم نظام های کشاورزی تضمین می شودن هرچنرد
باید خاطر نشان کرد که این هدف در صورت به کارگیری
رهیافررت مرردیریت تررازگاری و رعایررت اصررل یررادگیری
ااتماعی قابرل تحقرق اترتن از ایرن رو ،الزم اترت کره
توتررعه و ترررویج برنامرره هررای  IPM/FFSدر چررارچوب
رهیافت مدیریت تازگاری دنبال شودن برای این منظرور،
موارد زیر پیشنهاد می شود:

تشکر و قدردانی
این پژوهش برا شرماره  92117291و حمایرت مرالی
صندوق پژوهشگران کشور انجام شده اتتن بردین وتریله از
همکاری و مکاعدت این صندوق تشکر و قدردانی میشودن
پینوشتها
Pest Management/Farmer Field Schools

1Integrated

منابع
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 -2-4همانطور که از اتم رهیافت مدیریت تازگاری
مشخص اتت ،این رهیافت علی رغم تبعیت از یک مجموعره
اصررول و فراینرردها ،بررر اتررار مکررائل و مشررکالت تیکررتم
کشاورزی ،شکلهای مختل ی بره خرود مری گیررد ،بنرابراین
پیگیری یک برنامه خاص در چارچوب برنامه های IPM/FFS
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