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  چکيده
  

شناخت ادراك مروجان كشاورزي نسبت به اثر بخشي روش هاي آموزشي با هدف  تحقيق حاضر
 تحقيق از . استان گلستان به اجرا در آمده استيدر آموزش كشاورزان گندم كار آبانبوهي مورد استفاده 

 مروج ٩١ ابزار تحقيق پرسشنامه و نمونه هاي تحقيق شامل.  استنوع توصيفي و همبستگي بوده
در سطح استان گلستان بوده اند كه به شيوه  كشاورزي فعال در زمينه آموزش كشاورزان گندم كار آبي

مورد تجزيه و تحت ويندوز  SPSS اطالعات بدست آمده توسط نرم افزار. ي انتخاب شده اندتمام شمار
گيري، اعتبار محتوايي با  براي بررسي اجزاي تشكيل دهندة ابزار اندازه. تحليل قرار گرفته است

اعضاي هيات علمي ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي نظرخواهي از 
انجام شده سپس اصالحات الزم  ترويج سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان كارشناسان وان گرگ

در نتيجه كه به منظور محاسبة قابليت اعتماد از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است  .بعمل آمده است
استفاده  يفراوانسواالت   در موردن، مقدار آ در نمونه اي خارج از نمونه تحقيقپيش آزمون انجام

ک از  روش ها در تحقق اهداف مورد نظر از ير هر يو تاث ٨٧/٠  مختلفي آموزشيمروجان از روش ها
ر ميزان استفاده مروجان از ين متغيداد ب تحقيق نشان  نتايج. استست آمده بد٨٢/٠ آموزش کشاورزان

ادراک آنان نسبت به  و عكس و ياه خبريروش هاي آموزشي اطالعيه، نشريه، پوستر، نمايشگاه، تخته س
ر ميزان استفاده مروجان از ين متغي درصد و ب٩٩نان ي انبوهي با اطمي آموزشي روش هايزان اثر بخشيم

 انبوهي با ي آموزشي روش هايزان اثر بخشيروش هاي آموزشي اساليد و فيلم و ادراک آنان نسبت به م
نه روش يتوجه به آموزش مروجان در زم.  وجود داشته استي داري مثبت و معنۀ درصد رابط٩٥نان ياطم
  .    آموزش انبوهي در آموزش کشاورزان گندم کار از جمله پيشنهادهاي اين مطالعه استيها

    
اثر بخشي، ادراک، روش آموزشي انبوهي، مروج كشاورزي، ترويج :  واژه هاي كليدي
  كشاورزي، استان گلستان

  
  مقدمه

 بخش  جهاني،طبق آمار سازمان خواربار و كشاورزي
مهمي از مواد غذايي مردم دنيا از انواع غالت تامين مي 

گندم از نظر سطح زير كشت، ، در ميان انواع غالت. شود

 (مقدار محصول و مصرف، در درجه اول اهميت قراردارد
Ansari, 2005) .( در كشور ما نيز ساالنه بيش از نيمي از

 با .داراضي كشاورزي به كشت اين محصول اختصاص دار
 توجه به استراتژيك بودن گندم بعنوان غذاي پايه كشور و
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 خودكفايي در توليد اين گياه، نياز به توليد لزوم تداوم
 & Kaffashi (شود  ميل احساسبيشتر اين محصو

Daraie, 2004 .( در بين كليه عوامل تاثيرگذار در فرآيند
توليد گندم، نقش  آموزش هاي ترويجي بسيار مهم است و 

راي اجراي آموزش هاي ترويجي، روش هاي آموزشي ب
يکي از عوامل کليدي در زمينه آموزش اثر بخش به شمار 

در نتيجه كاربرد روش هاي آموزشي، ميزان . مي روند
انتقال اطالعات و   مهارت هاي مورد نظر به مخاطبين و 

در . گروه هاي هدف فعاليت هاي ترويجي افزايش مي يابد
هاي آموزشي داراي يك هدف مشترك حقيقت كليه روش 

هستند و آن آسان سازي يادگيري مخاطبان ترويج مي 
   ). Martin, & Adekunbi, 1991(باشد

روش هاي آموزشي ترويج به سه دسته انفرادي، 
روش هاي انفرادي با . گروهي و انبوهي تقسيم مي شوند

هدف بر قراري يك ارتباط مستقيم و رخ به رخ به نحوي 
شگر و آموزشگير بتوانند منحصراً با يكديگر تفهيم كه آموز

با استفاده از اين روش . و تفاهم نمايند استفاده مي شوند
معلوماتي بخصوص در قالب يك پيام از سوي آموزشگر به 
سوي آموزشگير جريان مي يابد و متقابالً با توجه به جريان 
اين معلومات، از سوي آموزشگير نيز اطالعات و عكس 

. ل هايي به سوي آموزشگر جريان خواهد يافتالعم
برقراري يك ارتباط طبيعي دو سويه به نحوي است كه هر 
يك از طرفين با آرامش كامل آنچه را كه مي خواهند بيان 
نمايند و هيچ گونه عامل دروني و يا بيروني به هيچ صورتي 
مانع و يا عامل بازدارنده اي براي بيان مكنونات هيچ يك از 

مناسب ترين مورد استفاده از اين . ن ارتباط نباشدطرفي
روش ها در مرحله آموزشگري است و آن هنگامي است كه 
روستاييان از وجود شيوه ها و پديده هاي نوين آگاهي 
يافته و تعدادي از آنان به عنوان ارباب رجوع عالقه مند، 
پس از ارزيابي كلي نوآوري ها اينك در صدد كسب 

هم چنين . ي تر در مورد آنها مي باشندآموزش هاي اساس
در مراحل مقدماتي معرفي يك نو آوري به يك جامعه 
روستايي ، از روش هاي انفرادي استفاده مي 

  ). Shahbazi,1993(شود
روش هاي گروهي روش هايي هستند كه طي آنها فرد 
آموزشگر همواره در رابطه با گروهي از ارباب رجوع 

 با استفاده از اين روش ها تعداد .آموزشگير قرار مي گيرد
ويژگي . تماس هاي مروج با كشاورزان افزايش مي يابد 

هاي متعدد و مهمي وجود دارد كه روش هاي گروهي را از 

متمايز مي ) انفرادي و انبوهي(ساير روش هاي ترويجي 
از جمله اين ويژگي ها افزايش تعداد تماس هاي . كند

). Shahbazi, 1993(مروج كشاورزي با كشاورزان است
استفاده از روش هاي گروهي امكان مشاركت فعاالنه 
كشاورزان در تمامي ابعاد سازماندهي، بحث، گفتگو و ارايه 

هم چنين در قالب . انديشه هاي جديد را فراهم مي سازد 
روش هاي گروهي امكان ارايه اطالعات پيچيده و جامع 

خصي و هم توسط مروج فراهم مي آيد كه در ديدارهاي ش
چنين استفاده از وسايل ارتباط جمعي امكان عرضه آن 

روش هاي ). Hawkins et al., 1982(وجود نداشته است
آموزش انبوهي دسته اي ديگر از روش هاي ترويجي 
هستند كه به منظور آگاه نمودن روستاييان از پديده هاي 
نوين و بر انگيختن عاليق آنان در مورد نوآوري ها، ارايه 

العات به موقع و پيش آگاهي، انتشار نتايج فعاليت هاي اط
ترويجي، انتقال تجارب به ديگر افراد و جوامع، يادآوري و 

در . تكرار اطالعات و توصيه ها مورد استفاده قرار مي گيرند
قالب روش هاي انبوهي مي توان نسبت به اطالع رساني 
  سريع به تعداد زيادي از مخاطبان ترويج اقدام كرد

)  Roshanaie, 1998 ; Radhakrishna et al., 2003; 

Hawkins,  et al., 1982; Oakley & Garforth, 1985.( 
براي ارسال پيام به گيرنده يا گيرندگان آن مي بايد 

تجارب متعدد و . مناسب ترين روش و معبر را انتخاب نمود
مكرر نشان مي دهند كه براي انتقال موضوع پيام به هر 

روش آموزشي " موثرترين " هر گروه ، همواره يك فرد يا 
سعي يك آموزشگر يا مروج      مي بايد اين . وجود دارد 

باشد كه ضمن بررسي ، آزمايش و تجربه ، موثرترين روش  
را براي آموزش يك مطلب بخصوص به يك فرد و يا به يك 

اين كوشش به چند منظور . گروه بخصوص پيدا كند 
والً انتخاب روشي موثر و مناسب متضمن ا. اعمال مي گردد

صرف وقت كمتري براي آموزشگر و آموزشگير و يا 
ثانياً كارآيي برخي روش ها بر ساير . آموزشگيران است 

اين بدان معني است كه . روش هاي آموزشي برتري دارد 
با استفاده از برخي روش هاي مناسب آموزش يك پيام ، 

 و آموزشگر نيز با سهولت آموزشگيران بهتر ياد مي گيرند
ثالثاً استفاده از برخي از روش . بيشتري ياد     مي دهد

هاي آموزشي ، كار پذيرش يك پديده يا شيوه نوين را 
توجيه مي كند و اين بخصوص زماني صادق است كه از 
روش هاي عملي و نمايشي بهره برداري مي 

ا اثربخشي آموزش هاي ترويجي ت). Shahbazi, 1993(گردد
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حد زيادي به دستيابي به اهداف دوره آموزشي مرتبط 
و روش هاي آموزشي در اين زمينه ) Hejazi, 1997(است

با اين حال تداوم استفاده از . نقش مهمي را ايفا مي کنند
يك روش آموزشي تا حد زيادي بستگي به ميزان اثر 

  به عنوان يک مفهوم کيفي اثر بخشي.بخشي آن دارد
رجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده ست از د اعبارت

)AI-Odaibi, et al., 2003.( بر اين اساس اثر بخشي روش 
آموزشي به معناي ميزان تحقق اهداف آموزشي مورد نظر 

روش  ميزان موثربودن در نتيجه کاربرد روش آموزشي و يا
 است دستيابي به اهداف از پيش تعيين شدهآموزشي در

)Zareie, 2005(.  
طالعات نشان داده است از نظر مروجان برخي م

كشاورزي كانال هاي ارتباط جمعي از جمله مناسب ترين 
 ,.Chizari et al )روش هاي آموزشي كشاورزان بوده اند

 و برخي به وجود رابطه معني دار بين استفاده از  (1998
برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و مطالعه نشريات ترويجي 

. (Aghajani, 2001)  اشاره کرده اندو توسعه کشت کلزا
نتايج مطالعه ديگري حاکي از اين است که تماشاي برنامه 
هاي تلويزيوني تغييرات معناداري را در دانش زيست 

 ,.Wagenet et al) (محيطي افراد ايجاد نکرده است 

در حالي که برخي محققان نشان داده اند اکثر 2005
 مزرعه گوش داده و نقش کشاورزان به برنامه هاي راديويي

زيادي براي آن در زمينه پذيرش نوآوري هاي کشت برنج 
همچنين نتايج . (Gana & Yisa, 2004) قائل هستند

مطالعه اي نشان داد در بين روش هاي انتقال پيام هاي 
ترويجي به ترتيب تلويزيون ، مجله وراديو مهم ترين نقش 

 Zamani مطالعه نتايج.  (Roshanaie, 1998) را داشته اند
 حاكي از تاثير زياد برنامه راديويي و نشريه )١٩٩٩(

ترويجي در افزايش استفاده از روش هاي به زراعي پنبه 
در مورد اثر بخشي   )Khan)۱۹۹۴بوده است و مطالعه 

راديو در آموزش كشاورزان پاكستاني نشان داد برنامه 
د خاص كشاورزان به طور معني داري باعث افزايش تولي

و نتيجه مطالعه . محصوالت كشاورزي شده است
PezeshkiRaad & Agahi)حاکي از اين است که )٢٠٠٢ 

کشاورزان تماس تمايل بيشتري به استفاده آموزشگران 
ترويج از روشهاي انبوهي چون نشريات ترويجي و فيلم 

  . هاي ويديويي داشته اند
نتايج مطالعه اي نشان داد نمايشگاه کشاورزي به 

ان يک روش آموزشي فراهم کننده فرصتي براي کسب عنو

تجربه بازديد کنندگان بوده است و اثر بخشي آن هنگامي 
بيشتر است که شامل موضوعات مورد عالقه کشاورزان 
باشد و در عين حال به طور مستمر مورد ارزشيابي قرار 

برخي محققان به تاثير .  (AI-Odaibi, et al., 2003) گيرد
ي آموزشي روزنامه، نشريات، ويدئو و اينترنت زياد روش ها

در اشاعه اطالعات ترويجي كشت صنوبر اشاره کرده اند 
(Radhakrishna et al., 2003) . نتايج پژوهش

Obahayujie & Hillison )نشان داد كشاورزان )١٩٨٨  
دامدار تمام وقت روزنامه ها يا رسانه هاي مكتوب را به 

نتايج مطالعه . ي نام برده اندعنوان موثرترين روش آموزش
Mohammad et al., )۲۰۰۲( در مورد اثر بخشي روش  

هاي ارتباطي مورد استفاده در زمينه مصرف علف كش 
توسط كشاورزان نشان داد نمايش فيلم از جمله روش هاي 

 Abdolmaleki etاثربخش بوده است عالوه بر اين مطالعه 

al., )م ترويجي در آموزش حاکي از تاثير زياد فيل) ٢٠٠٦
 Omer & Martinنتيجه مطالعه . مرتعداران بوده است

د، اساليد و تخته گچي از نشان داد پروژكتور اوره) ١٩٩٠(
روش هايي هستند كه مروجان بيشتر از آنها استفاده جمله 

در عين حال اثر بخش ترين روش ها از نظر . مي كنند
اليد، تخته مروجان به ترتيب شامل پروژكتور اورهد، اس

در . گچي، برنامه هاي تلويزيوني و نوار ويديويي بوده است
 با هدف  Creswell & Martin)۱۹۹۳( تحقيق ديگري

ارزيابي استراتژي هاي يادگيري مورد استفاده در آموزش 
كاربرد حشره كش دريافتند مرسوم ترين روش هاي مورد 
استفاده مروجان كشاورزي به ترتيب شامل اساليد، 

ژكتور اورهد، نوار ضبط و اثربخش ترين روش هاي پرو
انبوهي به ترتيب شامل اساليد آموزشي، فيلم ويديويي، 
پروژكتور اورهد، روزنامه، نوار ضبط، نمايشگاه و تلويزيون 

در نيجريه نشان داد Oladosu  )  (2006مطالعه . بوده است
پوستر از جمله پر استفاده ترين روشهاي آموزش انبوهي 

  .  مروجان کشاورزي بوده استتوسط
بنابر اين در جمع بندي كلي بايد گفت روش هاي 
آموزشي و از جمله روش هاي انبوهي ، نقش مهمي در 
زمينه انتقال و اشاعه     نوآوري ها و ايده هاي نو به 

با توجه به اينكه عوامل . جوامع روستايي ايفا مي كنند
وش، مخاطب گوناگوني چون اهداف آموزش، ويژگي هاي ر

و شرايط و امكانات بر اثر بخشي روش هاي آموزشي تاثير 
گذارند با اين حال ويژگي ها و خصوصيات آموزشگر چون 
كارايي و ثمر بخشي، حساس بودن ، تشخيص دهنده بودن 
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، ماهر وخبره بودن، تمايل، دانش و معلومات ، توانايي و 
تجارب و ادراك وي نسبت به اثر بخشي روش هاي 

زشي نيز از جمله عوامل تاثيرگذار بر اثر بخشي روش آمو
 ,.Shahbazi, 1993 ; Mohammad et al(ها تلقي مي شود

2002; Hawkins,  et al., 1982.(  
ادراك فرآيندي است كه از طريق آن، آگاهي ها يا 
محرك هايي از محيط دريافت شده، سپس آگاهي ها يا 

در .  شودمحرك ها به آگاهي روان شناختي تبديل مي
تعريف ديگر ادراك، فرآيند تمايز قائل شدن بين محرك ها 

ادراك بين فرآيندهاي حسي از . و تفسير مفاهيم آنهاست
شناخت اصول . يك سو و رفتار از طرف ديگر قرار دارد

اساسي ادراك به مروجان كمك مي كند تا وسايل و ابزار 
اي كمك آموزشي را به نحو موفقيت آميزتري در برنامه ه

در ضمن به آنها كمك مي . خود مورد استفاده قرار دهند
كند در باره گزينش راهبردهاي ارتباطي جايگزين، منطقي 

به عبارت ). ,.Hawkins, et al  1985( تر تصميم بگيرند
ديگر آگاهي مروج نسبت به اثر بخشي روش هاي آموزشي 
به مروج اين امكان را مي دهد كه در اجراي برنامه 

 با توجه به محتواي موضوع آموزشي، مخاطبان، آموزشي
به گونه اي واقع بينانه و در عين حال ... شرايط و امكانات و

 آگاهانه به انتخاب آنها اقدام كند و در نتيجه زمينه
مناسبي را جهت ايجاد تغييرات مطلوب و سريع در دانش، 
مهارت و بينش مخاطبان فراهم آورد و اين خود موجب 

ريع به اهداف آموزشي ، صرفه جويي در هزينه دستيابي س
بر اين اساس هدف . خواهد بود. . . ها ، وقت ، امكانات و 

اصلي اين تحقيق شناخت ادراك مروجان كشاورزي در 
مورد اثر بخشي روش هاي آموزشي انبوهي مورد استفاده 
در آموزش كشاورزان گندم كار استان گلستان و اهداف 

  :زير بوده استاختصاصي شامل موارد 
مشخص كردن ميزان استفاده مروجان كشاورزي از . ١

روش هاي آموزشي انبوهي مختلف در مراحل کاشت ، 
  داشت و برداشت گندم 

مشخص كردن ميزان اثر بخشي روش هاي آموزشي . ٢
انبوهي مختلف در تحقق اهداف آموزشي مربوط به هر يک 

 از مراحل کاشت ، داشت و برداشت گندم
يسه روش هاي ترويجي مورد استفاده مروجان مقا. ٣

  كشاورزي از نظر ميزان اثر بخشي هر يك از آنها 
مقايسه نظرات گروه هاي مروجان بر حسب . ٤

متغيرهاي سن، جنسيت، سطح تحصيالت، رشته تحصيلي، 

اشتغال به كار كشاورزي، محل سكونت و سابقه شغل 
  هي مروجي در مورد اثر بخشي روش هاي آموزشي انبو

تعيين رابطه بين ويژگي هاي فردي و ميزان . ٥ 
استفاده مروجان از روش هاي آموزش انبوهي در توليد 

 .گندم
     

  ها  روشمواد و 
از نوع پيمايشي و ) غيرآزمايشي(اين تحقيق توصيفي  
شامل کليه مروجان کشاورزي جامعه آماري تحقيق  .است

جان از بين مرو. در سطح استان گلستان بوده است
كشاورزي استان، به شيوه تمام شماري کليه مروجان 
کشاورزي داراي سابقه فعاليت ترويجي در زمينه آموزش 
کشاورزان گندم کار به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شده 

متغيرهاي مستقل .  نفر بوده است٩١اند که تعداد آنها 
تحقيق شامل ويژگي هاي فردي مروجان شامل سن، 

 جنسيت، رشته تحصيلي، ،طح تحصيالتسابقه فعاليت، س
محل سكونت، وضعيت اشتغال به كار كشاورزي، سابقه 
شغل آموزشي، مسئوليت جنبي و ميزان استفاده آنان از 

متغير وابسته تحقيق   . روش هاي آموزش انبوهي بوده است
ادراک مروجان کشاورزي نسبت به اثربخشي روش هاي 

در آموزش كشاورزان آموزشي انبوهي مورد استفاده آنها 
روش هاي آموزشي  .گندم كار استان گلستان بوده است

مورد نظر شامل روش هاي مبتني بر رسانه هاي چاپي 
 رسانه هاي ثابت عيه ، نشريه و پوستر ترويجي، چون اطال

چون نمايشگاه و تخته سياه خبري و رسانه هاي ديداري و 
يزيون بوده شنيداري چون فيلم، اساليد، عكس، راديو و تلو

مراحل مختلف توليد محصول گندم شامل مراحل . است
 ، تنظيم ادوات کاشت،كاشت يعني آماده سازي زمين

 ،   ضد عفوني بذر،مصرف متعادل کودهاي شيميايي 
 ، تاريخ صحيح کاشت، ميزان بذر مصرفي،بوجاري بذر

 مرحله ، استفاده از خطي کار،رعايت نحوه صحيح کاشت
ود سرک، مبارزه با علف هاي هرز داشت يعني مصرف ک
 آبياري صحيح مزرعه ، مبارزه با ،پهن برگ و باريک برگ

آفات و بيماري ها و  مرحله برداشت يعني تنظيم ادوات 
ميزان . برداشت و کاهش ضايعات برداشت بوده است

استفاده مروج از هريك ازروش هاي آموزشي در قالب 
تفاده به ، اس١=عدم استفاده ( طيف چهار قسمتي 

) ٤= و استفاده دائمي ٣=، استفاده گاهي اوقات٢=ندرت
اثر بخشي روش آموزشي به . مورد سوال قرار گرفته است
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معناي ميزان تحقق اهداف آموزشي مورد نظر در نتيجه 
روش آموزشي  ميزان موثربودن کاربرد روش آموزشي و يا

 نيز در قالب دستيابي به اهداف از پيش تعيين شدهدر
، ٢=، كمي موثر١=بي تاثير(پنج قسمتي ليكرت طيف 

مورد سوال قرار ) ٥= و خيلي موثر٤=، موثر٣=تاحدي موثر
براي  بوده كه ابزار اين تحقيق پرسشنامه. گرفته است

 محتوا با روايي، آنبررسي اجزاي تشكيل دهندة 
اعضاي هيات علمي ترويج و آموزش نظرخواهي از 

 و منابع طبيعي گرگان كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و
  ترويج سازمان جهاد كشاورزي استان گلستانكارشناسان

به  .انجام شده سپس اصالحات الزم بعمل آمده است
منظور محاسبة قابليت اعتماد از آلفاي كرونباخ استفاده 

 در نمونه اي پيش آزمون در نتيجه انجامكه شده است 
فراواني االت سو در موردن  ، مقدار آخارج از نمونه تحقيق

و تاثير روش  ٨٧/٠استفاده مروجان از روش هاي گروهي
روشهاي آمار  . استست آمدهبد ٨٢/٠هاي گروهي 

انحراف معيار بوده است كه به  و توصيفي شامل ميانگين
ها از نظر صفات مختلف و  بندي آزمودني منظور دسته

. توصيف ويژگيهاي جامعه آماري از آنها استفاده شده است
وجه به سطوح سنجش متغيرهاي مستقل و وابسته با ت

هت  جVتحقيق از ضرايب همبستگي اسپيرمن و كرامرز
به . شده است بين متغيرها استفاده همبستگيبررسي 

منظور مقايسه اثر بخشي روش هاي آموزشي انبوهي بر 
حسب متغيرهاي سن، جنسيت، سطح تحصيالت، رشته 

سكونت و سابقه تحصيلي، اشتغال به كار كشاورزي، محل 
شغل مروجي از آزمون ناپارامتري من ويتني استفاده شده 

  .است
  نتايج و بحث

  ژگي هاي فردي افراد مورد بررسي وي
   نتايج حاصل در مورد ويژگي هاي فردي مروجان 

 درصد آنان از نظر سني در ٥٦ نفر معادل ٥١نشان داد 
  نفر٧٥ سال بوده و از نظر جنسيت ٤٠ تا ٣١مقطع سني 

 درصد ٦/١٧ نفر معادل ١٦ درصد آنان مرد و ٤/٨٢معادل 
 ٩/٧٦ نفر معادل ٧٠سطح تحصيالت . آنان زن بوده اند

درصد آنان در حد ليسانس و مقاطع تحصيلي باالتر و 
 درصد آنان کشاورزي ٧/٩٦ نفر معادل ٨٨رشته تحصيلي 

شامل زراعت، تکنولوژي توليدات گياهي، ترويج (
کشاورزي، علوم دامي، گياه کشاورزي، ماشين هاي 

پزشکي، خاکشناسي، صنايع غذايي، اقتصاد کشاورزي و 
 درصد آنان داراي ٢/٥٨ نفر معادل ٥٣. بوده است) آبياري

 نفر ٤٥خاستگاه روستايي و در روستا متولد شده اند و 
 درصد آنان به کار کشاورزي اشتغال داشته ٥/٤٩معادل 

 درصد آنان در ١/٦٨ نفر معادل ٦٢محل سکونت فعلي . اند
 درصد آنان قبل از اشتغال ٦/٣٩ نفر معادل ٣٦شهر بوده و 

به کار مروجي، سابقه فعاليت در زمينه هاي آموزشي 
 ١٠ تا ١ درصد آنان بين ٧/٥٢ نفر معادل ٤٨. داشته اند

سال به عنوان مروج کشاورزي مشغول فعاليت بوده و در 
ورزي، عهده دار کنار انجام وظايف خود به عنوان مروج کشا

. بوده اند) مشاغلي غير از شغل مروجي(مسئوليت جنبي 
 درصد آنان در ٤/٤٨ نفر معادل ٤٤نوع مسئوليت جنبي 

زمينه هاي غير مرتبط با آموزش و ترويج همچون اجراي 
طرح هاي گندم،کلزا، پنبه، حفظ نباتات، اراضي شيبدار، 

  .تبوده اس... آبياري تحت فشار، توزيع نهاده ها و
ميزان استفاده از روش هاي انبوهي مبتني بر 
رسانه هاي چاپي در آموزش مراحل مختلف كشت 

  گندم
رسانه هاي چاپي با دارا بودن تركيب كلمات و تصاوير 
. نقش مهمي در انتقال پيام ها و توصيه هاي ترويجي دارند

 و مقادير ميانگين ارائه شده بيانگر اين ١نگاهي به جدول 
ين رسانه هاي چاپي، ميزان استفاده مروجان است كه در ب

از اطالعيه ترويجي در مقايسه با نشريه و پوستر ترويجي 
بيشترين استفاده مروجان از اطالعيه ترويجي . بيشتر است

با (به ترتيب در آموزش هاي مربوط به ضدعفوني بذر 
و ) ١٥٣/٣با ميانگين (، آماده سازي زمين )٢٦٣/٣ميانگين

، ) ١٠٩/٣با ميانگين ( هاي هرز پهن برگ مبارزه با علف
در مورد نشريه ترويجي، به ترتيب مربوط به آموزش مبارزه 

، مبارزه ) ٦٤٨/٢با ميانگين ( با علف هاي هرز باريك برگ 
و مبارزه با ) ٦٢٦/٢با ميانگين ( با علف هاي هرز پهن برگ

و در مورد پوستر ترويجي، ) ٦٠٤/٢با ميانگين ( بيماري ها 
، )١٠/١با ميانگين ( ترتيب درآموزش ضدعفوني بذربه 

و ) ٠٧/١با ميانگين ( مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ 
) ٠٦/١با ميانگين ( مبارزه با علف هاي هرز باريك برگ 

همانگونه كه مالحظه مي شود نقطه اشتراك . بوده است
نظر اكثر مروجان استفاده از روش هاي آموزشي نامبرده 

ارزه با علف هاي هرز بوده است كه از جمله در زمينه مب
  .مباحث مهم در مرحله داشت گندم آبي است
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 ميزان استفاده مروجان از روش هاي انبوهي مبتني بر رسانه هاي چاپي در آموزش مراحل مختلف كشت – ١جدول
  )=٩١N(گندم

  پوستر ترويجي  نشريه ترويجي اطالعيه ترويجي نوع عمليات
  انحراف معيار  ميانگين انحراف معيار ميانگين عيارانحراف م ميانگين  
  99/0  175/2  05/1 593/2 85/0 153/3  آماده سازي زمين

  02/1  978/1  09/1 472/2 02/1 568/2 م ادوات كاشتيتنظ
  08/1  087/2  13/1 571/2 02/1 044/3 مصرف متعادل كود

  10/1  736/2  22/1 428/2 84/0 263/3   بذريضد عفون
  07/1  087/2  11/1 494/2 05/1 054/3   بذريبوجار

  04/1  011/2  13/1 505/2 98/0 087/3  زان مصرف بذريم
  08/1  098/2  11/1 549/2 07/1 178/2 ح كاشتيخ صحيتار
  88/0  054/2  08/1 538/2 02/1 989/2 ح كاشتيت نحوه صحيرعا

  06/1  076/2  12/1 560/2 01/1 022/3  كارياستفاده از خط
  05/1  978/1  08/1 549/2 01/1 022/3  مصرف كود سرك
  07/1  241/2  09/1 626/2 05/1 109/3 هرز پهنيمبارزه با علف ها
  06/1  197/2  13/1 648/2 05/1 065/3كي هرز باريمبارزه با علف ها

  10/1  076/2  10/1 538/2 10/1 912/2 ح مزرعهي صحياريآب
  08/1  011/2  13/1 538/2 07/1 912/2  مبارزه با آفات

  07/1  142/2  13/1 604/2 03/1 044/3  هايماريمبارزه با ب
  05/1  054/2  05/1 516/2 00/1 945/2 م ادوات برداشتيتنظ

  08/1  100/2  09/1 461/2 06/1 934/2 عات برداشتيكاهش ضا
  ٤=      استفاده دائمي ٣=     استفاده گاهي اوقات٢=    استفاده به ندرت١=عدم استفاده 

  
 ميزان استفاده مروجان از روش هاي انبوهي مبتني بر رسانه هاي ثابت در آموزش مراحل مختلف كشت – ٢جدول

  )=٩١N(گندم
  تخته سياه خبري نمايشگاه نوع عمليات

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار ميانگين  
  11/1  274/2  77/0 483/1  آماده سازي زمين

  09/1  076/2  80/0 538/1  م ادوات كاشتيتنظ
  12/1  285/2  87/0 615/1  مصرف متعادل كود

  10/1  252/2  90/0 615/1   بذريضد عفون
  10/1  285/2  92/0 626/1   بذريبوجار

  12/1  153/2  87/0 582/1  زان مصرف بذريم
  16/1  175/2  85/0 571/1  ح كاشتيخ صحيتار
  08/1  131/2  88/0 593/1 ح كاشتيت نحوه صحيرعا

  11/1  219/2  85/0 571/1   كارياستفاده از خط
  06/1  065/2  88/0 648/1  مصرف كود سرك
  16/1  241/2  89/0 692/1  هرز پهن برگيمبارزه با علف ها
  12/1  186/2  89/0 626/1 ك برگي هرز باريمبارزه با علف ها

  11/1  241/2  86/0 604/1  ح مزرعهي صحياريآب
  11/1  175/2  85/0 615/1  مبارزه با آفات

  15/1  318/2  88/0 659/1   هايماريبمبارزه با 
  10/1  054/2  85/0 560/1  م ادوات برداشتيتنظ

  13/1  142/2  83/0 527/1  عات برداشتيكاهش ضا
  4=      استفاده دائمي 3=     استفاده گاهي اوقات2=    استفاده به ندرت1=عدم استفاده 
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  ميزان استفاده از روش هاي انبوهي مبتني بر 
  بت درآموزش مراحل مختلف كشت گندمرسانه هاي ثا

استفاده از روش هاي انبوهي مبتني بر رسانه هاي 
ثابت نظير تخته سياه خبري بدليل سادگي و راحتي 
دسترسي و نمايشگاه بدليل ارائه واقعيت، جلب توجه و 
  ترغيب كشاورزان به استفاده از ايده هاي نو در 

حاصل در نتايج . فعاليت هاي ترويجي مورد تاكيد است
 حاكي از عدم استفاده يا استفاده بسيار محدود از ٢جدول 

شكي نيست . روش نمايشگاه در آموزش گندم كاران است
هزينه ها، امكانات و شرايط الزم براي برپايي نمايشگاه از 

در مورد . موارد محدود كننده استفاده از روش مذكور است
 استفاده تخته سياه خبري نيز نتايج حاصل حاكي از عدم

يا استفاده بسيار محدود از روش مذكور توسط مروجان 
با اين حال به نظر مي رسد آموزش مروجان در مورد . است

اهميت و چگونگي اجراي روش هاي نامبرده در زمينه 
آموزش کشاورزان و همچنين تامين هزينه ها و امکانات 
ا الزم براي اجراي آن ها با توجه به مزاياي بکارگيري آن ه

  .از نکاتي است که بايد مورد توجه جدي قرار گيرد
  ميزان استفاده از روش هاي انبوهي مبتني بر 
رسانه هاي ديداري و شنيداري در آموزش مراحل مختلف 

  كشت گندم
استفاده از روش هاي ارتباطي مبتني بر بكارگيري دو 
حس بينايي و شنوايي خواه به صورت تنهايي يا توامان، 

 سرعت و عمق يادگيري و در عين حال غلبه باعث افزايش
بر مانع بي سوادي خواهد شد و از اين نظر در فعاليت هاي 

نتايج . ترويجي استفاده از آنها بسيار توصيه شده است
 از استفاده اندک از روش هاي ي  حاک٣حاصل در جدول 

انبوهي مبتني بر رسانه هاي ديداري و شنيداري در 
ار است به طوري كه اساليد از آموزش کشاورزان گندم ك

جمله رسانه هايي است كه بسيار به ندرت توسط مروجان 
اما در بين رسانه هاي مذكور، ميزان . استفاده شده است

استفاده مروجان از فيلم بيشتر است به طوري كه بيشترين 
استفاده مروجان از فيلم به ترتيب در آموزش هاي مربوط 

با ( ، آفات )٤١٧/٢ن يانگيبا م( به مبارزه با بيماري ها 
ن يانگيبا م( ، علف هاي هرز پهن برگ )٤٠٦/٢ن يانگيم

) ٣٨٤/٢ن يانگيبا م( و استفاده از خطي كار گندم ) ٣٨٤/٢
در مورد عكس ترويجي، بيشترين استفاده . بوده است

با ( رتيب مربوط به آموزش بوجاري بذرمروجان به ت
ن يانگيبا م( ها ، مبارزه با بيماري )٥٧١/٢ن يانگيم

ن يانگيبا م( و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ ) ١٧٥/٢
همانگونه كه مالحظه مي شود نقطه . بوده است) ١٤٢/٢

نظر مشترک مروجان استفاده از روش هاي آموزشي 
نامبرده در زمينه مبارزه با  بيماري ها و علف هاي هرز 

  . پهن برگ بوده است

  
  )=٩١N( ميزان استفاده مروجان از روش هاي انبوهي مبتني بر رسانه هاي ديداري و شنيداري در آموزش مراحل مختلف كشت گندم– ٣جدول

  عكس  اساليد  نمايش فيلم  نوع عمليات
  انحراف معيار  ميانگينانحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  

  97/0  109/2  34/1  934/1  05/1  307/2  آماده سازي زمين
  01/1  956/1  94/0  714/1  11/1  329/2  م ادوات كاشتيتنظ

  02/1  967/1  91/0  780/1  06/1  263/2  مصرف متعادل كود
  97/0  022/2  10/1  934/1  10/1  329/2   بذريضد عفون

  19/1  571/2  39/1  978/1  12/1  241/2   بذريبوجار
  01/1  044/2  97/0  791/1  07/1  274/2  زان مصرف بذريم
  01/1  065/2  00/1  824/1  06/1  241/2  ح كاشتيخ صحيارت

  03/1  033/2  05/1  791/1  10/1  252/2  ح كاشتيت نحوه صحيرعا
  02/1  109/2  02/1  857/1  11/1  384/2   كارياستفاده از خط

  02/1  022/2  01/1  780/1  08/1  252/2  مصرف كود سرك
  07/1  142/2  05/1  879/1  13/1  384/2   هرز پهن برگيمبارزه با علف ها
  09/1  131/2  08/1  879/1  10/1  313/2  ك برگي هرز باريمبارزه با علف ها

  07/1  109/2  03/1  857/1  12/1  196/2  ح مزرعهي صحياريآب
  03/1  076/2  05/1  868/1  11/1  406/2  مبارزه با آفات

  08/1  175/2  06/1  923/1  11/1  417/2   هايماريمبارزه با ب
  04/1  011/2  03/1  791/1  07/1  350/2  م ادوات برداشتيتنظ

  97/0  967/1  95/0  736/1  14/1  296/2  عات برداشتيكاهش ضا
  ٤=      استفاده دائمي ٣=     استفاده گاهي اوقات٢=    استفاده به ندرت١=عدم استفاده 
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  )=٩١N( اثربخشي روش هاي انبوهي مبتني بر رسانه هاي چاپي در آموزش مراحل مختلف كشت گندم– ٤جدول
  پوستر ترويجي  نشريه ترويجي اطالعيه ترويجي نوع عمليات

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين  
  80/0  274/2  83/0 637/2 83/0 769/2  آماده سازي زمين

 90/0 296/2 736/292/0670/205/1  م ادوات كاشتيتنظ
  96/0  417/2  06/1 670/2 91/0 890/2  مصرف متعادل كود

  00/1  461/2  05/1 714/2 95/0 967/2   بذريضد عفون
  04/1  439/2  10/1 604/2 95/0 813/2   بذريبوجار

  98/0  417/2  05/1 648/2 89/0 912/2  زان مصرف بذريم
  94/0  472/2  99/0 736/2 86/0 978/2  ح كاشتيخ صحيتار
  99/0  483/2  01/1 725/2 90/0 802/2 ح كاشتيت نحوه صحيرعا

  95/0  472/2  06/1 736/2 93/0 901/2   كارياستفاده از خط
  99/0  494/2  03/1 703/2 92/0 912/2  مصرف كود سرك
  97/0  560/2  03/1 681/2 90/0 802/2  هرز پهن برگيمبارزه با علف ها
  97/0  439/2  93/0 637/2 93/0 857/2ك برگي هرز باريمبارزه با علف ها

  90/0  263/2  02/1 571/2 97/0 747/2  ح مزرعهي صحياريآب
  89/0  395/2  99/0 637/2 85/0 835/2  مبارزه با آفات

  91/0  472/2  98/0 637/2 91/0 901/2   هايماريمبارزه با ب
  91/0  351/2  98/0 549/2 99/0 692/2  م ادوات برداشتيتنظ

  96/0  384/2  98/0 494/2 96/0 703/2 عات برداشتيكاهش ضا
  ٥=                خيلي موثر٤=         موثر٣=            تاحدي موثر٢=   كمي موثر       ١=بي تاثير

     
اثربخشي روش هاي انبوهي مبتني بر رسانه هاي 

  چاپي در اموزش مراحل مختلف كشت گندم 
 نشان دهنده اثر بخـشي كـم        ٤نتايج حاصل در جدول     

تا حدود نزديك بـه متوسـط روش هـاي آموزشـي انبـوهي            
ي بر رسانه هاي چاپي در آموزش كشاورزان گندم كـار           مبتن

از نظر مروجـان بيـشترين اثربخـشي        . از نظر مروجان است   
بـا  ( روش اطالعيه به ترتيب مربوط به تاريخ صحيح كاشت          

، )٩٦٧/٢بـا ميـانگين     ( ، ضد عفوني بـذر      )٩٧٨/٢ميانگين  
و مـصرف كـود     )٩١٢/٢بـا ميـانگين     ( ميزان بـذر مـصرفي      

، نـشريه ترويجـي بـه ترتيـب     )٩١٢/٢گين  بـا ميـان   ( سرك  
، تـاريخ  )٧٣٦/٢با ميانگين ( مربوط به استفاده از خطي كار   

، رعايـت نحـوه صـحيح    )٧٣٦/٢با ميانگين ( صحيح كاشت   
بـا ميـانگين    ( و ضد عفوني بذر   )٧٢٥/٢با ميانگين   ( كاشت  
و در مورد پوستر به ترتيـب مربـوط بـه مبـارزه بـا            ) ٧١٤/٢

، مصرف كود   )٥٦٠/٢با ميانگين   ( گ  علف هاي هرز پهن بر    
بـا  ( و نحـوه صـحيح كاشـت        ) ٤٩٤/٢با ميـانگين    ( سرك  

همانگونـه كـه مالحظـه مـي        . بوده اسـت  ) ٤٨٣/٢ميانگين  
شود نقطه اشتراك نظر مروجان، اثـر بخـشي بيـشتر روش             
هاي اطالعيـه و نـشريه ترويجـي در زمينـه تـاريخ صـحيح            

 ايـن اشـتراك   كاشت و در مورد روش هاي نشريه و پوسـتر         
  .نظر در زمينه رعايت نحوه صحيح كاشت بوده است

اثربخشي روش هاي انبوهي مبتني بر رسانه هاي        
  ثابت در آموزش مراحل مختلف كشت گندم 

 نشان دهنده اثر بخـشي كـم        ٥نتايج حاصل در جدول     
روش هاي آموزشي انبوهي مبتني بر رسـانه هـاي ثابـت در         

از . ر مروجـان بـوده اسـت   آموزش كشاورزان گندم كار از نظ     
نظر مروجان بيشترين اثربخشي روش نمايشگاه بـه ترتيـب          

ن يانگيـ با م( مربوط به عملياتي چون تنظيم ادوات كاشت         
، ميـزان بـذر   )٢٩٦/٢ن يانگيبا م( ، ضد عفوني بذر     )٣١٨/٢

بـا  ( ، مبـارزه بـا بيمـاري هـا     )٢٩٦/٢ن يانگيـ با م ( مصرفي  
ن يانگيــبــا م( برداشــت و تنظــيم ادوات ) ٢٩٦/٢ن يانگيــم

و در مــورد روش تختــه ســياه خبــري بــه ترتيــب ) ٢٧٤/٢
، )٣٦٢/٢ن  يانگيـ بـا م  ( مربوط بـه اسـتفاده از خطـي كـار           

و ميـزان بـذر     )٣٥١/٢ن  يانگيـ بـا م  ( مصرف متعـادل كـود      
همانگونـه كـه   . بـوده اسـت  ) ٣٤٠/٢ن  يانگيـ بـا م  ( مصرفي  

 مالحظه مي شود نقطه اشتراك نظر مروجـان، اثـر بخـشي           
بيشتر روش هاي مذكور در زمينه ميزان بذر مـصرفي بـوده           

  .است
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  )=٩١N( اثربخشي روش هاي انبوهي مبتني بر رسانه هاي ثابت در آموزش مراحل مختلف كشت گندم– ٥جدول           
  تخته سياه نمايشگاه نوع عمليات

  انحراف معيار  ميانگين انحراف معيار ميانگين 
  88/0  208/2 96/0 208/2 آماده سازي زمين

  88/0  164/2 94/0 318/2 م ادوات كاشتيتنظ
  92/0  351/2 98/0 252/2 مصرف متعادل كود

  91/0  318/2 97/0 296/2  بذريضد عفون
  91/0  296/2 98/0 186/2  بذريبوجار

  88/0  340/2 06/1 296/2 زان مصرف بذريم
  89/0  318/2 98/0 098/2 ح كاشتيخ صحيتار
  94/0  329/2 03/1 219/2 ح كاشتي صحت نحوهيرعا

  93/0  362/2 98/0 263/2  كارياستفاده از خط
  90/0  296/2 94/0 098/2 مصرف كود سرك
  90/0  296/2 00/1 131/2  هرز پهن برگيمبارزه با علف ها

  93/0  274/2 07/1 197/2كي هرز باريمبارزه با علف ها
  91/0  186/2 06/1 087/2 ح مزرعهي صحياريآب

  94/0  257/2 05/1 197/2 مبارزه با آفات
  93/0  208/2 03/1 296/2  هايماريمبارزه با ب

  90/0  230/2 08/1 274/2 م ادوات برداشتيتنظ
  92/0  142/2 03/1 219/2 عات برداشتيكاهش ضا

  5=يلي موثر                خ4=         موثر3=            تاحدي موثر2=          كمي موثر1=بي تاثير
  

اثربخشي روش هاي انبوهي مبتني بر رسانه هاي        
ديداري و شنيداري در آموزش مراحل مختلف کشت        

  گندم
 نشان دهنده نظر مروجـان در  ٦نتايج حاصل در جدول    

مورد اثر بخشي كم تا حدود نزديك به متوسط روش هـاي             
آموزشي انبوهي مبتني بر رسانه هاي ديـداري و شـنيداري           

از نظــر مروجــان . شاورزان گنــدم كـار اســت در آمـوزش كــ 
بيشترين اثربخشي روش فيلم به ترتيب مربوط به مبارزه بـا          

ــا م( بيمــاري هــا  ــب ــا م( ،آفــات ) ٨٢٤/٢ن يانگي ــب ن يانگي
، راديـو   )٧٨٠/٢ن  يانگيـ با م ( و آماده سازي زمين     ) ٧٩١/٢

  به ترتيب مربوط به مبارزه با علف هـاي هـرز باريـك بـرگ              
و ) ٤٦١/٢ن يانگيـ بـا م ( ، پهن برگ    ) ٤٧٢/٢ن  يانگيبا م  ( 

، تلويزيـون بـه     )٤٣٩/٢ن  يانگيـ بـا م  ( مبارزه با بيماري هـا      
بـا  ( ترتيب مربوط به مبارزه با علف هـاي هـرز پهـن بـرگ             

ــم ــرگ )٨٧٩/٢ن يانگي ــك ب ــا م( ، باري ــب ، )٨٢٤/٢ن يانگي
و مبـارزه بـا   )٨٢٤/٢ن يانگيـ بـا م ( كاهش ضايعات برداشت  

، اساليد به ترتيـب مربـوط       )٨٠٢/٢ن  يگانيبا م ( بيماري ها   
، مبـارزه بـا     )٦٢٦/٢ن  يانگيـ بـا م  ( به تاريخ صحيح كاشـت      

، آمـاده  )٣٧٣/٢ن يانگيـ بـا م ( علف هاي هرز باريـك بـرگ     
و رعايـت نحـوه صـحيح       )٣٦٢/٢ن  يانگيـ با م ( سازي زمين   

و عكس به ترتيب مربـوط بـه       ) ٣٦٢/٢ن  يانگيبا م ( كاشت    
، مـصرف متعـادل     )٤٣٩/٢ن  يانگيبا م ( مبارزه با بيماري ها     

ن يانگيـ بـا م  (  بـذر    يو ضد عفون  ) ٤٠٦/٢ن  يانگيبا م ( كود  
همانگونه كه مالحظه مي شود مروجان      . بوده است ) ٣٩٥/٢

در زمينه اثر بخشي بيشتر روش هاي فيلم، راديو، تلويزيـون    
و عكس در مبارزه با بيماري هـاي گنـدم و در زمينـه  اثـر                  

يـو ، تلويزيــون و اســاليد در  بخـشي بيــشتر روش هــاي راد 
مبارزه با علف هاي هـرز باريـك بـرگ داراي اشـتراك نظـر         

  .بوده اند
  مقايسه ميانگين ها

جهت مقايسه اثر بخشي روش هاي آموزشي انبوهي بـر        
حسب متغيرهاي سن، جنسيت، سـطح تحـصيالت، رشـته          
تحصيلي، اشتغال به كار كشاورزي، محل سـكونت و سـابقه         

ن ناپارامتري من ويتني استفاده شـده       شغل مروجي از آزمو   
با توجه به سطح معني داري بدست آمـده مـي تـوان      . است

گفت بين نظرات دو گروه مروجان بر حسب سـن و سـابقه             
شـغل مروجـي در مــورد اثـر بخــشي روش هـاي آموزشــي     
انبوهي در مراحل مختلف كشت گنـدم آبـي تفـاوت معنـي      

  .داري وجود داشته است
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  )=٩١N(وش هاي انبوهي مبتني بر رسانه هاي ديداري و شنيداري در آموزش مراحل مختلف كشت گندم اثربخشي ر– ٦جدول
  عكس  اساليد  برنامه تلويزيوني  برنامه راديويي  نمايش فيلم  نوع عمليات

  
انحراف   ميانگين  

  معيار
انحراف   ميانگين

  معيار
انحراف   ميانگين

  معيار
  انحراف   ميانگين

  معيار
انحراف   ميانگين

  يارمع
  89/0  318/2  96/0  362/2  92/0 758/2 88/0 175/2 94/0  780/2آماده سازي

  98/0  310/2  89/0  197/2  99/0 483/2 00/1 285/2 86/0  384/2م ادواتيتنظ
  95/0  406/2  88/0  274/2  92/0 615/2 93/0 329/2 93/0  307/2مصرف 
  92/0  395/2  88/0  340/2  96/0 725/2 97/0 252/2 99/0  571/2 بذريضد عفون

  91/0  280/2  95/0  351/2  94/0 615/2 93/0 241/2 99/0  505/2   بذريبوجار
  90/0  307/2  87/0  296/2  90/0 780/2 99/0 296/2 00/1  659/2زان مصرفيم

  90/0  296/2  96/0  626/2  89/0 593/2 00/1 263/2 98/0  659/2  حيخ صحيتار
  86/0  318/2  93/0  362/2  91/0 582/2 91/0 186/2 03/1  747/2  ت نحوهيرعا

  87/0  351/2  89/0  351/2  92/0 747/2 04/1 307/2 03/1  681/2  استفاده از
  92/0  318/2  97/0  274/2  89/0 725/2 03/1 406/2 04/1  714/2مصرف كود
  92/0  318/2  98/0  340/2  94/0 879/2 00/1 461/2 00/1  747/2مبارزه با علف
  92/0  351/2  97/0  373/2  96/0 824/2 03/1 472/2 99/0  736/2مبارزه با علف

  95/0  120/2  01/1  274/2  95/0 681/2 05/1 263/2 03/1  604/2حي صحياريآب
  94/0  351/2  00/1  230/2  06/1 725/2 01/1 406/2 02/1  791/2 مبارزه با آفات

  92/0  439/2  98/0  340/2  98/0 802/2 00/1 439/2 01/1  824/2  مبارزه با
  95/0  307/2  99/0  307/2  02/1 769/2 00/1 285/2 03/1  725/2م ادواتيتنظ

  93/0  208/2  05/1  274/2  92/0 824/2 96/0 329/2 01/1  725/2كاهش 
  ٥=                خيلي موثر٤=         موثر٣=            تاحدي موثر٢=          كمي موثر١=بي تاثير

  
   آزمون معني دار بودن تفاوت بين نظرات دو گروه در مورد اثر بخشي روش هاي آموزشي انبوهي‐٧جدول 

ميانگين رتبه  تعدادسطوح متغير متغير مستقل
ا

 U  Z  P جمع رتبه ها

سال و پايين  36  سن
  تر
  سال36بيشتر از 

50  
41  

14/38  
59/55  

1907  
2279  632  135/3-  002/0  

  مرد  جنسيت
  زن

75  
16  

13/46  
41/45  

50/3459  
50/726  5/590  099/0-  921/0  

سطح 
  تحصيالت

فوق ديپلم و 
  پايين تر

بيشتر از فوق 
  ديپلم

21  
70  

76/54  
37/43  

1150  
3036  551  733/1-  083/0  

  ورزيكشارشته تحصيلي
  غير كشاورزي

71  
20  

11/46  
60/45  

3274  
912  702  077/0-  939/0  

اشتغال به كار 
  كشاورزي

  خير
  بلي

43  
48  

22/45  
70/46  

5/1944  
5/2241  5/998  266/0-  790/0  

  روستا محل سكونت
  شهر

19  
72  

29/47  
66/45  

5/898  
5/3287  5/659  239/0-  811/0  

  ده سال و كمتر سابقه مروجي
 بيشتر از ده سال

47  
44  

55/40  
82/51  

1906  
2280  778  033/2-  042/0  
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   تحقيقيرهاي دار بودن رابطه متغي آزمون معن‐ ٨جدول
ضريب همبستگي   دومير تصادفيمتغ   اوليمتغير تصادف

ميـــــزان اســـــتفاده از
  اطالعيه ترويجي

اثر بخشي روش هاي آموزشي 
  انبوهي

**٣١٦/٠ 

ميزان استفاده از نـشريه
  ترويجي

وش هاي آموزشي اثر بخشي ر
  انبوهي

**٣٧٢/٠  

اثر بخشي روش هاي آموزشي   ميزان استفاده از فيلم
  انبوهي

*٢١٣/٠  

ميزان استفاده از پوسـتر
  ترويجي

اثر بخشي روش هاي آموزشي 
  انبوهي

**٣١٢/٠  

ميـــــزان اســـــتفاده از
  نمايشگاه 

اثر بخشي روش هاي آموزشي 
  انبوهي

**٣٢٥/٠ 

 بخشي روش هاي آموزشي اثرميزان استفاده از اساليد 
  انبوهي

*٢٦٨/٠  

ميزان اسـتفاده از تختـه
  سياه خبري

اثر بخشي روش هاي آموزشي 
  انبوهي

**٣٤٨/٠ 

اثر بخشي روش هاي آموزشي   ميزان استفاده از عكس
  انبوهي

**٤٠٧/٠  

   درصد٥معني داري در سطح  * درصد ١معني داري در سطح **
  

  همبستگي بين متغيرهاي تصادفي 
 حاصل از آزمون همبستگي نشان داد بين ميـزان          نتايج

اســتفاده مــروج از روش هــاي آموزشــي اطالعيــه، نــشريه،  
پوستر، نمايشگاه، تخته سياه خبـري و عكـس و ادراک وي            
در مورد اثر بخشي روش هاي مذكور رابطه مثبـت و معنـي         

 درصد و بين ميزان اسـتفاده مـروج از         ٩٩داري با اطمينان    
لم و اساليد و ادراک وي در مورد اثـر  روش هاي آموزشي في   

بخشي روش هـاي مـذكور رابطـه مثبـت و معنـي داري بـا         
اين بـدان معناسـت    .  درصد وجود داشته است    ٩٥اطمينان  

که هر چه ميزان استفاده مروجان از روش هاي نـامبرده در            
آموزش عمليات مختلف کشت گندم آبي بيشتر بوده اسـت          

 نـسبت بـه اثربخـشي       آنان داراي آگـاهي و درک بيـشتري       
بـديهي اسـت همانگونـه کـه        . بيشتر اين روش ها بوده انـد      

پيشتر گفته شد آگاهي مروج نـسبت بـه اثـر بخـشي روش            
هاي آموزشي زمينه ساز انتخـاب واقـع بينانـه روش هـا بـا               
توجه به محتـواي موضـوع آموزشـي، مخاطبـان، شـرايط و            

 ايجـاد  بوده، در نتيجه زمينه مناسـبي را جهـت      ... امكانات و 
ــنش     ــارت و بي ــش، مه ــريع در دان ــوب و س ــرات مطل تغيي
مخاطبان فراهم آورد و اين خود موجب دستيابي سريع بـه           
اهداف آموزشي ، صرفه جويي در هزينه ها ، وقت ، امكانـات   

 .خواهد بود. . . و 

 ; Zamani, 1999  ايــن يافتــه بــا يافتــه هــاي     
Mohammad et al., 2002; Pezeshkirad & Agahi 

,2002 ; Aghajani, 2001 ; Radhakrishna  et al., 2003 
; AI-Odaibi et al ., 2003 ; Omer & Martin, 1990 ; 
Creswell, & Martin, 1993 ; (Oladosu, 2006  مطابقـت 

  .دارد
  گيري و پيشنهادها نتيجه
 ي آموزشـ  ياد روش هـا   يـ ر ز يت و تـاث   يـ  رغم اهم  ي  عل
، يجـ ي ترويام هـا يـ ا و پ هي در انتقال و اشاعه نوآور يانبوه
 و يانگر عـدم اسـتفاده کـاف      يـ ق ب يـ ن تحق يج حاصل از ا   ينتا

 در آمـوزش    ي انبـوه  ي آموزش يمناسب مروجان از روش ها    
 يلياگرچه نوع رشته تحص   . کشاورزان گندم کار استان است    

، احالـه  ينـه آموزشـگر  ي در زميمروجان، عـدم سـابقه کـاف    
ن، کـم    بـه آنـا    ير از آموزشـگر   يـ  غ ي جنبـ  يت هـا  يمسئول
 غالـب  يرينـه بکـارگ  ي گروه هـدف، هز   ي سواد ي و ب  يسواد

 توانـد  يل مين قبي از اي و مواردي انبوه ي آموزش يروش ها 
 ياز عوامــل محــدود کننــده اســتفاده مناســب از روش هــا

 رسـد هنـوز     ين حـال بـه نظـر مـ        يمذکور به شمار رود با ا     
 يت هـا يـ ند فعالي مذکور در فرآيت روش ها  يگاه و اهم  يجا
. ن نشده است  يي تب ي به خوب  ينزد مروجان کشاورز   يجيترو
انگر استفاده انـدک مروجـان از روش هـاي          يق ب يج تحق ينتا

 انبوهي مبتني بر     رسـانه هـاي چـاپي همچـون             يآموزش
محـدود  " اطالعيه، نشريه و پوستر ترويجي است که عمـدتا        

د گندم بـوده اسـت و       ي مرحله داشت در تول    يبه آموزش ها  
 ي کـم روش هـا  ين معتقد به اثـر بخـش     به همان نسبت آنا   

در . اشت محصول بوده انـد مذکور تنها در مراحل کاشت و د   
 انبـوهي مبتنـي بـر رسـانه هـاي       ي روش هاي آموزشـ    مورد

زان اسـتفاده  يز ميشگاه نيثابت نظير تخته سياه خبري و نما  
ار اندک بوده و اثـر      ي مذکور توسط مروجان بس    ياز روش ها  

شتر يـ  شده کـه ب يابياندک ارزز ي مذکور ن  ي روش ها  يبخش
. مربوط به مراحـل کاشـت و داشـت محـصول بـوده اسـت              

 انبـوهي   ي آموزشـ  يت روش هـا   يـ  رغـم اهم   ين عل يهمچن
 يمبتنـي بـر رســانه هـاي ديــداري و شـنيداري، روش هــا    

ن يـ ا" مذکور به ندرت توسط مروجان استفاده شده و عمدتا        
 مرحلـه کاشـت و داشـت      ينـه آمـوزش هـا     ياستفاده در زم  

 ي  روش هـا ين حـال اثـر بخـش   يدر عـ  . م بـوده اسـت    گند
"  شده کـه عمـدتا     يابيمذکور توسط مروجان در حد کم ارز      

  . رنده مراحل کاشت و داشت محصول بوده استيدر برگ
ر يـ  زيشنهادهايـ ن پـژوهش پ  يـ  ا يافته ها ي با توجه به    
  : قابل طرح است
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"  صـرفا  يت هـا  يـ با هـدف تمرکـز مروجـان بـر فعال         . ١
 بـه   ير آموزشـ  يف غ ي شود از احاله وظا    يمه  ي، توص يآموزش
  .ز شوديآنها پره
نـه  ي مروجـان در زم    ي آموزشـ  ياز سـنج  ينسبت به ن  . ٢

  .   اقدام شودي انبوهي آموزشيروش ها
 بـدو و ضـمن خـدمت    ي دوره هـا ينسبت به برگزار  . ٣

 يجـ ي ترويل در آمـوزش هـا  يـ مروجـان و آموزشـگران دخ  
 شـود و  مروجـان جـوان توجـه    "  و خصوصا  يکشت گندم آب  

 گـردد کـه امکـان    ي طراحـ ي بـه گونـه ا  ي آموزشـ  يمحتوا
 يآشنايي آنان با اصـول كـاربرد روش هـاي آمـوزش انبـوه             

  .ديفراهم آ
 يت هـا  يريز مناسـب مـد    يـ  و تجه  يت مـال  يـ با حما . ٤
ج و خـدمات   يج در سطح استان، شهرستان و مراکز ترو       يترو

 ي، بـستر مناسـب جهـت کـاربرد مـوثر روش هـا            يکشاورز
  .  فراهم شود يبوه انيآموزش
، ي، اقتـصاد  ي فرد ي ها يژگي کامل و  ييضمن شناسا . ٥
 ياز سـنج  يـ  کشاورزان گنـدم کـار، بـا ن        ي واجتماع يارتباط
 مناسب آمـوزش  يه محتوا و روش ها ي نسبت به ته   يآموزش
ن گروه باشـد اقـدام      ي ا ي واقع يازهاي ن ي که پاسخگو  يانبوه

  .ديالزم به عمل آ
 ضمن توجـه بـه نـوع     ي آموزش يدر انتخاب روش ها   . ٦

 از يي هـا يژگيمهارت مورد آموزش کشاورزان گندم کار به و      
، دقـت،   ييت، پاسـخگو  ي چـون تنـوع، جـذاب      يروش آموزش 

کــه باعــث ...ام و يــ انتقــال پيام، ســادگيــســرعت انتقــال پ

 مبـذول   يز توجـه جـد    ي شوند ن  يام م ي پ يش اثر بخش  يافزا
  .شود
ون در  يـ زيو و تلو  يـ  از رسـانه راد    يريـ با هدف بهره گ   . ٧

آموزش کشاورزان گندم کار، نـسبت بـه عقـد تفـاهم نامـه              
 و  يما، جهـاد کـشاورز    ين صـدا و سـ     ي سه جانبه ب   يهمکار

د اقـدام   ي تول ي ها ير تعاون ي کشاورزان استان نظ   يتشکل ها 
د     برنامـه  يـ ن و تولي، تـدو ينـه طراحـ   يتا بر اساس آن زم    

 يمـ ي ت ي در قالب همکار   يونيزي و تلو  ييوي راد ي آموزش يها
  .ديما و کشاورزان فراهم آيج، صدا و سين متخصصان ترويب

 ي آموزشـ ي از روش هـا يابي فـن ارزشـ    يريبا بکـارگ  . ٨
ک از مراحـل کـشت      يـ  مورد استفاده در آموزش هر       يانبوه

 يزان اثر بخـش  ي م ييگندم توسط مروجان، نسبت به شناسا     
  .  شوديو مناسبت هر روش در هر مرحله کسب آگاه

عات برداشـت و بـا      يت موضـوع ضـا    يـ مبا توجه به اه   . ٩
 شود نـسبت بـه کـاربرد    يه م يهدف آموزش کشاورزان توص   

ــا ــوهيروش ه ــوزش انب ــه  ي  در زمي آم ــوزش مرحل ــه آم ن
 مبـذول  يشتريـ  مروجـان توجـه ب  يبرداشت گنـدم از سـو    

  .گردد
   يسپاسگزار

ــرويرياز مــد  اســتان يج ســازمان جهــاد کــشاورزيت ت
 گرگـان  يعـ يابع طب و منـ يگلستان و دانشگاه علوم کشاورز 

ق را فـراهم  يـ ن تحقي ا ينه اجرا ي زم ينه مال ين هز يکه با تام  
  . را دارديساخته اند کمال تشکر و قدردان
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