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  چکیده

  

 .استقم، استان در بخش کشاورزي ترین و مؤثرترین فعالیت اقتصادي فعال» پرورش دام«

 است، هاي توسعه کشاورزيتحقق هدفاصلی  ترویجی ابزار -هاي آموزشیبرنامهاز آنجا که 

 ،هاآنبهبود ها و تعیین راهکارهاي سنجش رضایت روستاییان دامدار از این برنامه با هدف

تحقیق جامعه آماري  .و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شدتحقیق حاضر به روش پیمایشی 

یک دوره ترویجی مرتبط با امور دامداري  دست کم کننده در شرکت روستاییکلیه دامداران 

ترویجی  –هاي آموزشی از برنامه دامدار روستاییاند که میزان رضایت ادنشان  هایافته. بود

، »توان فنی مروجین و کارشناسان ترویج« بیشترین میزان رضایت از. باالتراز حد متوسط است

امکانات و «و کمترین میزان رضایت نیز از  »محتواي آموزشی«و » میزان دسترسی به هدف«

» ترویجی -اي آموزشیهرسانی برنامهاطالع«و» روستاییانمیزان مشارکت «، »شرایط بیرونی

هاي سواد، وضع اقتصادي خانواده، میزان مشارکت در برنامه متغیر به عالوه، چهار .بود

داري در میزان رضایت ترویجی و محل کسب غالب درآمد زندگی، اختالف معنی -آموزشی

ار شناخت دامد” متغیر مستقل  سهد که ادتحلیل رگرسیونی نشان . بودها ایجاد کرده آزمودنی

داري تأثیر معنی” تشویق فرزندان به انتخاب شغل دامداري” و ” سطح زمین زراعی” ، ”نمونه

 ترینمهم. ترویجی دارند –هاي آموزشیبر میزان رضایت روستاییان دامدار از برنامه

 روستاییاناي به ه تسهیالت بانکی و نهادهایگذاري و ار، افزایش سرمایهپیشنهادهاي تحقیق

 و اي شغلی مرتبط با کشاورزيهتوسعه سایر فرصت ها،آنبهبود وضع اقتصادي  برايدامدار 

هاي ریزي، اجرا و ارزشیابی برنامهدامدار در برنامه روستاییانارتقاي کمیت و کیفیت مشارکت 

  .استترویجی 

  

 -هاي آموزشیبرنامه ،، رضایتتوسعه کشاورزيدامدار،  روستاییان :يکلیدهاي واژه

  ترویجی 

 

  مقدمه

یکی از دو بخش کلیدي اقتصاد کالن ایران، در کنار 

است که توانایی باالیی در » کشاورزي«صنعت، بخش 

با . هاي اقتصادي ایران داردتحریک تولیدات سایر بخش

توجه به پیوندهاي پسین قوي بخش صنایع وابسته به 

تواند به افزایش سرعت رشد کشاورزي، توسعه آن هم می
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 ,.Sadat-Barikani et al(دبخش کشاورزي بیانجام

در موقعیت » دامپروري«در این میان زیربخش ). 2013

 است رادرها برخوبخشبرتري نسبت به سایر زیر

)Arabmazar et al., 2013 .( از طرفی، توسعه این بخش

با بهبود سطح رفاه، درآمد و امنیت غذایی کشاورزان 

این، رفع یا بنابر ). Santos, 2004(داري دارد رابطه معنی

هاي این بخش کاهش مسایل، تنگناها و مدیریت چالش

هاي اقتصادي یاد شده یافتن به شاخصبراي دست 

در عین حال نتایج برخی مطالعات مؤید . ضروري است

هاي دانشی و مهارتی کشاورزان آن بود که ضعف توانایی

هاي وري مناسب فعالیتمهم ترین مانع آموزشی بهره

 ,Ahmadvan (ایران است کشاورزي در 

در ).  Mirdamadi & Sadatmoosavi, 2013و2008

به ویژه در حوزه  نتیجه، توسعه منابع انسانی این بخش 

در اولویت ارتقاي سطوح خالقیت، نوآوري و کارآفرینی 

از  یکی). Hajimirrahimi, 2014(ریزي قرار دارد برنامه

-ي بهرهابزارهاي اصلی توسعه این بخش و توانمندساز

 Charmchyan) است » نظام ترویج کشاورزي«برداران، 

Langroodi, 2012) . فکر بینش و تایجاد به طور اصولی

ترین و برداران اساسیبهبود مداوم تولید در بهره

براي این منظـور از . نظـام استاین فراگیـرترین هدف 

هاي  شود که برنامهابـزارهاي متعددي استفاده می

ترین ابزارهاي دستیابی مهم ترین و متداولز ترویجی ا

  . است هاهدفاین به  نظام مذکور

- میتغذیه جوامع بشري را تهدید گرسنگی و سوء

هاي توسعه ملی را از فعالیت آنبطوري که رفع  کند،

این موضوع سبب جلب توجه . کنندقلمداد می

نگري، برنامهپژوهشگران و اندیشمندان به سوي آینده

و اتخاذ تدابیري براي مبارزه جدي با پدیده فقر و  ریزي

نقش پروتئین حیوانی در تغذیه . است شدهگرسنگی 

سوء  مثلانسانی بسیار مهم بوده و کمبود آن اثراتی 

تغذیه، عدم رشد کافی، کاهش مقاومت بدن در مقابل 

. دنبال دارده برا زا هاي عفونی و عوامل بیماريبیماري

گرم پروتئین مورد نیاز هر فرد  75بطور متوسط روزانه 

گرم آن باید از منابع حیوانی  28 دست کمکه  است،

شیر، گوشت قرمز، مرغ، ماهی و تخم مرغ تأمین  مثل

کشورهاي جهان سوم و در حال  به طور معمول .شود

با . ندنیستاین استاندارد غذایی قادر به رعایت توسعه، 

که بازار عرضه و تقاضاي شیر و گوشت در ایران وجودي 

هایی در نظام تولید رو به رشد است، ولی محدودیت

آنها عدم استفاده بهینه  ترینمهموجود دارد که یکی از 

با آنکه نقش خدمات ترویج . استاز منابع موجود 

کشاورزي در توسعه کشاورزي ایران غیر قابل انکار است 

)Asadi et al., 2008(،  اما الزم است که مدیریت مناسب

 Barati et) و اثرگذاري بر خدمات ترویج حکمفرما باشد

al., 2012). هاي ریزي و برگزاري بهینه برنامهبرنامه

ترویجی مطابق نیازهاي بازار بخش کشاورزي و - آموزشی

اندرکاران این بخش نیازهاي تولیدکنندگان و دست

از . ها استبرنامه کننده موفقیت و اثربخشی اینتضمین

ها موجب جانب دیگر، اثربخشی شایسته این برنامه

افزایش رضایت کشاورزان و به دنبال آن مشارکت مؤثر 

بدیهی است پیامدهاي . هاي مذکور خواهد شددر برنامه

عدم رضایت روستاییان در بازدهی کم، سوددهی پایین و 

 در روند توسعه بخش کشاورزي هاي تحقق نیافتههدف

  ).Martineaue et al., 2009(گر خواهد شد جلوه

 مساحت 0.68 ،مربع کیلومتر 11238 با قم استان

 یک داراي .استده دابه خود اختصاص  را کشور

 گازران،ن دهستا نه و شهر پنجبخش،  پنج ،شهرستان

 و قمرود قنوات، قاهان، دستجرد، فردو، نیزار، کهک،

 Sardarبر اساس مطالعات  .است شرقی راهجرد

Shahraki et al., 2013) ( هاي توسعه یافته جزء استان

در  .است در بخش روستایی کشور از نظر کشاورزي

 هزار تن است 295مجموع تولیدات دامی این استان 

هزار تن شیر  156از این میزان  ).درصد کشور 2معادل (

با توجه به معیارهاي  .هزار تن گوشت قرمز است 38و 

رأس گاو  16ان به ترتیب به ازاي هر موجود در است

رأس گاو شیري  20شیري اصیل یک نفر، به ازاي هر 

رأس گاو شیري بومی  25دورگ یک نفر، به ازاي هر 

رأس گوساله پرواري یک نفر و  30یک نفر، به ازاي هر 

رأس شتر یک نفر شاغل لحاظ شده  100به ازاي هر 

وچک واحدهاي بزرگ و ک یناست که در مجموع شاغل

 استنفر  12997استان  روستاییهاي دامداري

(Review of agriculture scheme, Qom province in 

در کنار مشاغل  این کهبا توجه به . (2013 ,2012

هاي شغلی وابسته بسیاري بویژه براي دامداري، فرصت

هاي شغلی فرصت مجموعوجود دارد،  روستاییزنان 
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دامداري استان قم بسیار بیشتر از آمار  حوزهوابسته به 

 Study of population status and)است مذکور

livestock's production in the Qom province, 

 1389بر اساس آخرین آمار رسمی در سال  .(1999

نفر روز کالس، کارگاه، گردهمایی و سمینار  532تعداد 

 -زشینفر روز بازدید آمو 52ترویجی، و  –آموزشی 

ترویجی داخل و خارج استان در زیربخش دامداري و 

 Practical and service)شیالت اجرا شده است

Performance of Qom's Agricultural Jihad 
Organization, subsidiaries Offices and affiliates in 

اسناد موجود در سازمان  بررسی. (2010 ,2009

د نشان داده است که جهادکشاورزي استان و منابع موجو

ها در سطح در حوزه ارزیابی کمیت و کیفیت این برنامه

- استان مذکور پژوهش علمی انجام نشده است و برنامه

ریزان براي توسعه بهینه این زیربخش با مشکالت 

هاي همچنین، براساس دیدگاه. اي رو به رو هستندعدیده

ر حد د در برخی موارد هاملکرد این برنامهکارشناسی ع

از جانب دیگر، فاصله عملکرد تولیدي . ستانتظار نی

-واحدهاي دامداري استان با استانداردهاي ملی و بین

آن هاي دامداري المللی و کمبود سطح دانش و مهارت

هاي ، نشانگر مسائل گریبانگیر کمیت و کیفیت برنامهها

است دامدار  روستاییانترویجی ویژه  –آموزشی 

(Hajimirrahimi, 2002).  این در حالی است که

در ) Anaraki & Karami dehkordi )2012مطالعات 

آموزشی  –هاي ترویجی استان قم نشان داد که برنامه

تواند به تولیدکنندگان حوزه دام و طیور کمک کند می

- وري انرژي و تولید را باال برده و با تشکیل گروهتا بهره

زنی آن ها را چانهمحور، قدرت هاي خودجوش و اجنماع

بر این . براي تهیه نهاده و فروش محصوالت افزایش دهد

 روستاییان سطح رضایت بررسیاساس، مسألۀ تحقیق 

 آن هااي هاي فردي و حرفهدامدار و نحوة تأثیر ویژگی

ترویجی  - آموزشیهاي از برنامه ایشانبر میزان رضایت 

  .است سازمان جهادکشاورزي استان

 نگرش هايزمینه ترینمهم از یکی "شغلی رضایت"

 ییباال اهمیت از ،زیاد آن گذارياثر دلیل به که است افراد

 یا مثبت احساسات از عبارتستاین واژه  .است برخوردار

 یا شغل خود ارزیابی راه از فرد هر که بخشیلذت

 ,Moghimi  یابدمی دست بدان خود شغل تجربیات

 که یمثبت احساسات یا تمایالت مجموع به و) (2005

شود می اطالق ،دارند خود شغل به نسبت افراد

)Seyedjavadin, 2002 .(Rabins )1998 (از نقل به 

 بعد دو داراي رضایت شغلی معتقد است که هرزبرگ

-ویژگی شامل بهداشت عامل .و انگیزش است 1بهداشت

 حقوق، مثل بیرونی هاي و جنبه شغل محیطی هاي

 کاري هايموقعیت و فردي، شرایط بین روابط سرپرستی،

 محتواي و وظایف به وابستههم  انگیزشی عوامل .است

 رشد و مسئولیت پیشرفت، به  دادن نظیر اهمیت شغلی

 )Rabins, 1998 .(McShane & Steen )2009(است 

 درباره از گرایشات ايمجموعه شغلی، رضایت که معتقدند

. گیردبر میرا در  کار مفهوم و شغل مختلف هايجنبه

 و باداشته  بعدي چند و پیچیده مفهومی این موضوع

عالوه بر  .استمرتبط  اجتماعی و جسمانی روانی، عوامل

 که شودمی گوناگون سبب عوامل مجموعه از ترکیبیاین 

یا  رضایت شغلش احساس از معینی لحظه در شاغل فرد

 ). Wayne et al., 2006(دعدم رضایت کن

سطح جهان به سرعت در حال بخش کشاورزي در 

-تغییر است و براي ماندگاري و ترقی در بازارهاي بین

المللی الزم است نیروهاي جوان آموزش دیده و داراي 

دانش و مهارت نوین بطور مستمر جایگزین نیروهاي 

هاي جدید سالمند شده و  براي خیز به سمت فرصت

که  مطالعات نشان داده است. مداوم خود را آماده کنند

ترویجی آمادگی الزم براي تأمین -هاي آموزشینظام

 & Iravani(نیازهاي مذکور را ندارند 

Varzmazyari,2009 ( و در نتیجه میزان رضایت از این

-عدم پوشش مهارت. ها در سطح مطلوبی قرار نداردنظام

هاي اشتغال و عدم آموزش کسب و کار براي کارآفرینان 

  .است هنتیجاین یل از جمله دال "کشاورزي نوین"

در ) Rezaei moghaddam )1994نتایج مطالعه 

دامداران از  درصد 87د که بیش از اداستان فارس نشان 

از  درصد 4/3و فقط  شتهرضایت دا آموزشیهاي برنامه

بین همچنین، . ها اظهار نارضایتی کرده بودنددورهاین 

انگیزهاي ایمنی، تعلق پذیري، عزت نفس و خود 

هاي شکوفایی دامداران با میزان شرکت آنها در برنامه

. شتداري وجود نداترویجی رابطه معنی - آموزشی

نیازهاي فیزیولوژیک مبناي شرکت دامداران در ، بنابراین

                                                                                  
1. Hygiene factor 
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بر این اساس . ی بوده استترویج-هاي آموزشیبرنامه

ها با توجه به برنامهاین ده است که محتواي توصیه ش

و دامداران دخالت مستقیم  شدهطراحی ل دامداران یمسا

عالوه بر این، . ریزي داشته باشنددر فرایند برنامه

ها داشتهدامداران نیمه صنعتی رضایت بیشتري از دوره

در استان ) Shahabi et al. )2013هاي پژوهش یافته .اند

هاي ترویجی اصفهان نشان داد که از میزان تأثیر آموزش

ومی و تخصصی، افزایش خالقیت بر افزایش اطالعات عم

و نوآوري، بهبود مدیریت و ایجاد اعتماد به نفس، رضایت 

در ) Hasani Faramany )2013ت نتایج مطالعا. دارند

درصد از  26شهرستان کرمانشاه مؤید آن بود که 

هاي واریانس دیدگاه گندمکاران از عملکرد شرکت

 اي فنی و مهندسی منطقه را میزانخدمات مشاوره

ترویجی این  –هاي آموزشی رضایت ایشان از دوره

 & Moradiنتایج مطالعه . ها تبیین کرده استرکتش

Poorsaeid)2014(  در شهرستان کرمانشاه نشان داد که

هاي مراکز میزان رضایت غالب کشاورزان از فعالیت

سن، : متغیرهایی مثل. ترویجی بیش از حد متوسط است

-سابقه فعالیت، میزان بهرهدرآمد، سطح زیرکشت آبی، 

هاي ترویجی، میزان مشارکت در مندي از فعالیت

ها و نهادهاي روستایی، و نوع نگرش کشاورزان سازمان

داري با میزان رضایت آنها از خدمات رابطه مثبت و معنی

 Rahmani Piani از طرفی، نتایج مطالعه . ترویجی دارد

& Ajili)2014 (روستاییان  نشان داد که میزان رضایت

اهوازي از عملکرد ترویج واحدهاي همیاري در حوزه 

کیفیت بازاریابی محصوالت کشاورزي و کیفیت خدمات 

بین سطح سواد نیز با . تجاري در روستا بسیار کم است

-ها از عملکرد واحدهاي یاد شده رابطه معنیمیزان آن

هاي تحقیقی در استان خراسان یافته. داري وجود دارد

مؤید آن بود که از دیدگاه باغداران میزان جنوبی 

هاي گیاهپزشکی هاي ترویجی کلینیکاثربخشی فعالیت

ها در حد متوسط و ها از این فعالیتو میزان رضایت آن

- البته سطح سواد، محل سکونت بهره. ضعیف است

هاي داشته داري بر دیدگاهبرداران، و تأهل تأثیر معنی

مطالعه دیگري روي ). (Farahman et al., 2014 است 

ها از کشاورزان اصفهانی نشان داد که میزان رضایت آن

هاي مروجین کشاورزي در قابلیت هاي ترویجی وبرنامه

البته کمترین میزان رضایت را از . حد مناسبی است

هاي هاي آموزشی مروجین و برگزاري دورهمهارت

 Karbasioun)اند ابراز کرده 1آموزشی پیوسته و مرتبط

et al., 2007) .هایی براي افزایش در عین حال توصیه

اي ایشان هاي مروجین کشاورزي و توسعه حرفهقابلیت

-بر اساس این مطالعه سن تأثیر معنی. ارایه شده است

ها داشته است ولی سطح سواد، داري روي دیدگاه

داري نداشته هاي یادیگیري و جنسیت تأثیر معنیانگیزه

در ) Heidari Sareban )2013العات نتایج مط. است

شهرستان مشگین شهر استان اردبیل نشان داده است 

مهم دسترسی به خدمات ترویجی مناسب یکی از  که

بینی کننده تغییرات میزان رضایت عوامل پیش ترین

همچنین، . کشاورزان از اشتغال در بخش کشاورزي است

هاي  روشمیزان دانش و مهارت کشاورزان در استفاده از 

نوین کاشت نقش مؤثري در افزایش سطح رضایت 

 ،بنابراین. کشاورزان از کار در بخش کشاورزي دارد

نجا که از آهاي ترویجی از برنامه آن هامیزان رضایت 

هاي کشاورزي تأثیر مهمی در افزایش دانش و مهارت

در افزایش رضایت شغلی  کشاورزان دارد، نقش مهمی

در ) Gorji )2012ي پژوهشی هایافته. ها داردآن

هاي ترویجی شهرستان اهواز نشان داد که برخی کالس

از دیدگاه کشاورزان فاقد تأثیر مناسب در توانمندسازي 

وري تولید شناخته شده است و آن ها براي افزایش بهره

ها به نحوي نشان در نتیجه نارضایتی خود را از این دوره

در ) Mahboobi et al., )2012نتایج مطالعات . اندداده

شهر سرخنکالي استان گلستان نشان داد که زنان 

ترویجی رضایت  -هاي آموزشیگر روستایی از دورهتعاون

ها مناسبی ندارند و علل عدم شرکت خود را در این دوره

، عدم اطالع به موقع و نداشتن فرصت را طوالنی بودن

یج پژوهش نتا. اندکافی براي شرکت در دوره، اعالم کرده

Pezeshki Rad et al.  )2009 ( در استان یزد نشان داد

هاي آموزشی از دیدگاه انارکاران استان در که دوره

دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خیلی موفق 

داري بین سطح رضایت همچنین، رابطه معنی. اندنیوده

ها با درآمد سالیانه، عملکرد در واحد سطح، از دوره

ولید، دفعات شرکت در دوره و نگرش انارکاران ت میزان

هاي یافته. هاي آموزشی وجود داردنسبت به دوره

                                                                                  
1. Post-course Follow-up 
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Tavasol )2003 (ه حاکی از آن بود که در استان کرمانشا

تعداد دفعات تعامل رو در رو و مستقیم کشاورزان با 

داري با میزان رضایت و مروجین، رابطه مثبت و معنی

ترویجی  -هاي آموزشیرنامهانگیزه شرکت آن ها در ب

به یقین ارتباط بیشتر و مؤثرتر مروجین خبره و . دارد

توانمند با تولیدکنندگان بخش کشاورزي ضمن ایجاد 

عالقه بیشتر در آن ها براي مشارکت هر چه بیشتر در 

هاي ترویجی، میزان رضایت آن ها را نیز از این برنامه

  Minh Ducه نتایج مطالع. بخشدها ارتقا میبرنامه

داري بر تأثیر معنی "میزان درآمد"نشان داد که ) 2008(

سطح رضایت کشاورزانی که داراي کشت همراه با 

 "سن"از طرفی، با افزایش . ، دارد1پرورش آبزیان هستند

و  "هاي ترویجیمیزان مشارکت آن ها در فعالیت"و 

آن ها بر میزان رضایت شان  "سطح اراضی کشاورزي"

 .Mogues et alنتایج مطالعات . افزوده شده است

در اتیوپی نشان داد که کشاورزان از خدمات  )2009(

در این . ترویج کشاورزي ارائه شده رضایت باالیی دارند

میان مردان نسبت به زنان از خدمات ارائه شده بیشتر 

د شرایط آن ها اندرصد اعالم داشته 8. اندمند شدهبهره

ها و خدمات ترویجی ارائه هیچ گونه سازگاري با فناوري

. شده طی دو سال گذشته در منطقه آن ها نداشته است

در  2در تامیل نادو) Raveendaran et al. )2007نتایج 

خصوص رضایت کشاورزان نواحی تحت پوشش سیستم 

کوچکی مزارع  :نشان داد که به دالیلی مثل 3هاي آبی

، دسترسی محدود به آب و درگیري زیاد آن ها با آن ها

کارهاي کشاورزي و همچنین مشارکت ضعیف در امور 

درصد آن ها  67/74اجتماعی منطقه، میزان مشارکت 

از طرفی،  . استکم  4در فعالیتهاي مؤسسات پانچارات راژ

هاي آن ها از اطالعات ارائه شده در طول اجراي برنامه

 3/58در همین راستا . نداشتندترویجی رضایت مناسبی 

 60درصد فاقد انگیزه تماس رودرو با مروجین بودند، 

درصد  83درصد گرایشی به منابع اطالعاتی نداشتند، 

فاقد رضایت از مهارتهاي کسب شده از فعالیتهاي 

درصد نیز رضایتی از دانش  90نمایشی ترویج بوده و 

                                                                                  
1
 . Aquaculture 

2 . Tamil Nadu  
3 . Irrigated Environment  
4 . Panchayat Raj Institutions   

. کسب شده در طول مالقاتهاي ترویجی نداشتند

 5درصد افراد رضایتی از نشریات ترویجی 100مچنین، ه

و ابزارهاي الکترونیکی استفاده شده براي امور ترویجی 

ها هیچگونه درصد آزمودنی 67در مجموع . نداشتند

به طور اصولی . هاي ترویجی نداشتندرضایتی از برنامه

اي تابعی از عوامل درون و رضایت از شغل و هر برنامه

) 2009( .Goblar et al. است) حیطیم(برون شخصیتی

هاي معتقدند رضایت کشاورزان از کار در محیط

اي آن تابعی از وجود یک هاي توسعهکشاورزي و برنامه

میزان ) Wood et al. )2004. محیط سالم روستایی است

هاي مشارکت، تأمین رضایت روستاییان را تابعی از مؤلفه

شاورزان، و مناسب اجتماعی، اعطاي تسهیالت ویژه به ک

به عبارتی میزان رضایت . ها تعریف کردندبودن درآمد آن

روستاییان از هر نوع برنامه توسعه کشاورزي، نه تنها به 

ها بلکه به عوامل جانبی دیگري کمیت و کیفیت برنامه

عالوه بر این، میزان رضایت کشاورزان . هم بستگی دارد

زان رضایت آن از عملکرد واحدهاي ترویجی منوط به می

 -هاي آموزشیها از محتوا و سطح سازگاري برنامه

اي در نتایج مطالعه. ترویجی با نیازهایشان است

هاي ترویجی با مشکالتی صربستان نشان داد که فعالیت

بحران عمومی بخش کشاورزي، عدم حمایت پایدار : مثل

از واحدهاي تولیدي و تولیدکنندگان بخش کشاورزي و 

مان ترویج کشاورزي رو به رو است و این مشکالت ساز

هاي ترویجی را کاهش وري فعالیتمشکالت سطح بهره

از ). (Petrovic, Jankovic, & Cikic, 2009(داده است

که موفقیت شود میگیري نتیجه بررسی شده،مطالعات 

ها این برنامه برداران ازهاي ترویجی و رضایت بهرهبرنامه

ترویج از جمله کیفیت  اجزاي نظامرو کارکرد بهینۀ در گ

اي، کاربرد به حرفه - فنی  ابعادمطلوب آموزشگران از 

موقع و صحیح وسائل کمک آموزشی، محیط مناسب و 

محتواي آموزشی مرتبط با نیازهاي واقعی مخاطبین، 

ریزي اجرایی سازگار با امکانات موجود و موقعیت و برنامه

ر این اساس، ب. است غیره شرایط زندگی بهره برداران و

 روستاییانرضایت سطح تأثیرگذار بر عوامل  الگوي

با توجه به نتایج ترویجی  -هاي آموزشیدامدار از برنامه

 Rezaei moghaddam )1994( ،Minh Ducمطالعات 

                                                                                  
5 . Leaflet and Folders 
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توان فنی مروجین و کارشناسان 

 آموزشی  –اطالع رسانی برنامه هاي ترویجی 

  

-برنامه مؤلفه

 -آموزشی  هاي

 رویجیت

در نمودار  و طراحی )2009(  .Mogues et alو) 2008(

  . نشان داده شده است شماره یک

   شناسیروش

کاربردي بوده و با روش  –از نوع توصیفی  پژوهش

 14شامل متغیرهاي مستقل . ه استانجام شدپیمایشی 

  سطح: متغیر

  

  

  

  

  

  

       
  

          

    

       

  

  

  

  

  

  ترویجی- آموزشیدامدار از برنامه هاي  روستاییانرضایت میزان  کنندهتعیینالگوي عوامل  -1نمودار 

  

شرکت در  وضع اقتصادي، سواد، سابقۀ دامداري،

آموزشی، داشتن شغل دوم، نوع  - هاي ترویجی برنامه

هاي شغل دوم، سن، محل کسب غالب درآمد زندگی، دام

در اختیار، سطح زمین زراعی، سطح زمین باغی، 

شناخت دامدار نمونه، مالقات با افراد متخصص و دامدار 

. است انتخاب شغل دامداريتشویق فرزندان به و  نمونه

میزان رضایت «از طرفی، متغیر وابسته تحقیق 

. است» ترویجی -هاي آموزشیدامدار از برنامه روستاییان

اي از نشان داد که بخش عمدهنتایج بسیاري از مطالعات 

هاي ترویج کشاورزي کشورهاي در حال ضعف نظام

ی ترویج - ریزي آموزشیحول محور نظام برنامه ،توسعه

 & Hajimirrahimi, 2002 ; Feli et al., 2012)قرار دارد 

Kasaeian Naini, 2012).  این ضعف مربوط به بیشتر

برداران و عدم عدم شناخت دقیق نیازهاي آموزشی بهره

هاي درك روابط بین ساختاري و درون ساختاري محیط

عاملی که عدم  مهم ترین. استکشاورزي و روستایی 

ترویجی  - هاي آموزشیریزيند برنامهوجود آن در فرآی

- هاي آموزشیاي در ساختار کیفی برنامهخالء عمده

برداران و مخاطبین ترویجی بوجود آورده است، بهره

-ها زمانی میبرنامهاین . ندباشها میبرنامهاین واقعی 

، با وي و برداربهرهتوانند مثمرثمر واقع شوند که براي 

. نداجرا، ارزشیابی و اصالح شوتهیه،  ایشانهمراه با 

دامدار  آماري روستاییانجامعه در این تحقیق بنابراین، 

ترویجی در یک  - هاي آموزشیکننده در دورهشرکت

-در اولین گام فهرست برنامه. تعیین شددوره پنج ساله 

دامدار در خصوص  روستاییانهاي برگزار شده براي 

ا همکاري ببه تفکیک سال برگزاري دامداري ل یمسا

مدیریت ترویج سازمان جهادکشاورزي استان قم تهیه 

تعیین نفر  645جامعۀ تحقیق بر این اساس، . دش

 Performance Report of Management of the)شد

extension and public participation, 2009) . از طریق

 ,.Sarmad et al)دشحجم نمونه محاسبه  )1(رابطه 

 )برآوردن نیازها و مسائل آن ها(میزان دسترسی به هدف 

 ترویجی در عمل –امکانات و شرایط بیرونی براي کاربرد توصیه هاي آموزشی 

 امکانات و ابزارهاي آموزشی

 توان حرفه اي مروجین و کارشناسان

  روستائیان در طراحی،میزان مشارکت 

  اجراء، ارزشیابی و اصالح برنامه 

 محیط آموزشی 

  مختصات زمانی و مکانی

 آموزشی  –برنامه هاي ترویحی  

 محتواي آموزشی
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به  )n( نمونۀ نسبت حجم ین کهابا توجه به  .(1999

از طریق  است، 05/0بیشتر از ) N(حجم جامعه 

 n=122((Sarmad et(شدنمونه تعدیل حجم ) 2(رابطه

al., 1999).  با توجه به پراکندگی توزیع جغرافیایی محل

به ( دسترسی به همه آنها و عدم این جامعهزندگی و کار 

   دلیل

  

� =
(�. ��

�
  

  

  

  

 
 

گیري ، از روش نمونه)هاي اعتباري محدودیت

استفاده  آماريبراي انتخاب نمونۀ  1اي تصادفیخوشه

هاي برنامهبر اساس مکان برگزاري، در این روش . شد

شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز خوشه  پنجترویجی به 

ابتدا بطور تصادفی سه خوشه . ندشد قم تقسیم استان

هر از میان  .شمال، جنوب و مرکز استان انتخاب شد

بصورت تصادفی گیري نمونهخوشه به تناسب حجم، 

براي این منظور ابتدا اسامی افراد . انجام شد 2مند نظام

براي محاسبه سپس . بر اساس حروف الفبا مرتب شدند

امعه آماري بر حجم نمونه فاصله انتخاب نمونه، حجم ج

و بصورت منظم با فاصله ) تقریبا پنج(آماري تقسیم شد 

آوري جمع پس از. ها انتخاب شدندنفري آزمودنی 5

به دلیل نواقص  ي تکمیل شده، یکی از آنهاهاپرسشنامه

سؤاالت پرسشنامه از مطالعات  .حذف شدموجود 

moghaddam )1994( ،Minh Duc )2008 (وMogues 

et al.  )2009 (هاي ابعاد رضایت از برنامه. استخراج شد

میزان مشارکت دامداران در : ترویجی شامل- آموزشی

، امکانات و تجهیزات استفاده )گویه 4(ریزي و اجرابرنامه

هاي آموزشی و ، کیفیت تدریس و توانایی)گویه 2(شده

، )گویه 1(رسانی، کیفیت اطالع)گویه 8(فنی مروجین

 4(ها، محتواي دوره)گویه 2(و مکان اجرا مطلوبیت زمان

براي تعیین ).  گویه 3(، نظارت و ارزشیابی برنامه)گویه

                                                                                  
1 . Cluster Random Sampling  
2 . Systematic Random  

عملی بودن ترکیب سئواالت و تبدیل به یک مقیاس 

آیا اقالم مورد اشاره در ارتباط " این کهواحد به بررسی 

براي . ، پرداخته شد"با یکدیگر و پیوسته هستند یا خیر؟

 25این منظور پرسشنامه مقدماتی بر روي یک گروه 

دامدار خارج از نمونۀ تحقیق آزمون  روستاییاننفري از 

نتایج نشان داد که سئواالت مربوط به تعیین سطح  .شد

با  درصد 80تا  60رضایت، همبستگی باالیی بین 

صاحب نظر  نفر 5با استفاده از نظرات  .یکدیگر دارند

آموزش و ترویج کشاورزي به آزمون اعتبار ظاهري 

سپس با استفاده از آزمون . پرسشنامه پراخته شد

ی پرسشنامه مورد سنجش قرار ، پایایکرونباخ آلفا

  . دبوکی از مطلوبیت پرسشنامه اح، که )α= 0.80(گرفت

  هایافته

 و بودسال  45/41میانگین سن اعضاي نمونه تحقیق 

قرار داشتند سال به باال  51در گروه سنی ها آنغالب 

سواد بوده و پاسخگویان بی درصد 5/27). درصد 1/27(

 2/37(بود  »ابتدایی«در حد  هاآزمودنی سطح سواد اکثر

این موضوع نشان دهندة اهمیت سرمایه گذاري . )درصد

. است روستاییانبیشتر در راستاي افزایش سواد عموم 

عضو نمونه تحقیق  روستاییاندامداري  همیانگین سابق

از موقعیت اقتصادي  هاآن درصد 2/75سال بوده و  7/21

میانگین و میانۀ دفعات شرکت . ندبود مناسبی برخوردار

و   35/4ترویجی- هاي آموزشیها و برنامهافراد در کالس

-بار در کالس 3و بیش از  3 هاآن درصد 8/71د و بو 4

سال گذشته طول پنج  ترویجی در -هاي آموزشی

ها فاقد از آزمودنی درصد 8/18فقط . ندبود شرکت کرده

شغل دوم هستند و از میان افراد داراي مشاغل دیگري 

صاحب مشاغل مرتبط با  درصد 8/70جز دامداري، ه ب

 روستاییان درصد 1/52. باشندبخش کشاورزي می

دامدار بیشتر درآمد زندگی خود را از امور دامداري و 

یز بیشتر درآمد زندگی خود را بطور ن درصد 1/31

. آورندمشترك از امور دامداري و کشاورزي بدست می

دام  2الی  1افراد مورد مطالعه بین  درصد 19تقریباً 

رأس  10داراي بیش از  هاآن درصد 5/26دارند و فقط 

فاقد زمین ) درصد 6/30(هاغالب آزمودنی. دام می باشند

هاي خود به راي علوفه دامباشند و در نتیجه بزراعی می

افراد مورد مطالعه به امور  درصد  5/34. بازار وابسته اند

افراد فاقد  درصد  71باغداري اشتغال دارند و تقریباً 

 )1(رابطه 

 )2(رابطه 
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ها در طول پنج آزمودنی درصد 41. زمین باغی هستند

بار با دامداران نمونه،  5الی  1ن سال گذشته بی

امور دام در  ، مروجین و کارشناسان ترویجدامپزشک

اند و بطور متوسط ل دامداري مالقات داشتهیزمینۀ مسا

بار در پنج سال گذشته  23مورد بررسی  روستاییانکلیۀ 

- افراد در خصوص مسائل دامداري مالقات داشتهاین با 

دامداران نمونه، پیشرفته و پاسخگویان،  درصد 7/63. اند

نشانگر ارتباط  موضوعاین . شناسندموفق منطقه را می

 درصد 6/86. با صاحبان علم و تجربه است ایشانمناسب 

دامدار مورد مطالعه با توجه به تجربیات کاري  روستاییان

خود و از طرفی شناخت مشاغل مختلف اجتماعی توصیه 

کنند که فرزندانشان شغل دامداري را در سطح می

این موضوع حکایت از . گسترده و تجاري دنبال کنند

  .ش مثبت آنها به شغل دامداري دارد نگر

هاي مندرج در جدول یک میانگین اساس یافته بر

 –هاي آموزشی دامدار از برنامه روستاییاننمرة رضایت 

ترویجی سازمـان جهادکشـاورزي استان قـم بر اساس 

 "باالتر از حد متوسط"، 1معیار مندرج در نمودار  10

میزان ”، ”آموزشی محتواي”در این میان، رضایت از. بود

توان فنی مروجین و کارشناسان ”و  ”دسترسی به هدف

امکانات و شرایط “در باالترین میزان و رضایت از  “ترویج 

 “ترویجی-اطالع رسانی برنامه هاي آموزشی”و  “بیرونی

  . در کمترین میزان قرار داشت

 
  ترویجی –هاي آموزشی دامدار از فعالیت روستاییانرضایت  ايهتوزیع آماري مؤلفه) 1(جدول 

  انحراف معیار  میانگین  هامؤلفه
ضریب 

  تغییرات
  رتبه

  1  14/0  56/0  9/3  محتواي آموزشی

  2  17/0  69/0  05/4  میزان دسترسی به هدف

  3  19/0  78/0  1/4  توان فنی مروجین و کارشناسان ترویج

  4  19/0  73/0  86/3  ترویج توان حرفه اي مروجین و کارشناسان

  5  2/0  68/0  3/3  مختصات زمانی و مکانی برنامه ها

  6  24/0  85/0  57/3  محیط آموزشی

  7  278/0  83/0  99/2  ریزي و اجرامیزان مشارکت روستاییان در برنامه

  8  3/0  04/1  43/3  امکانات و ابزارهاي آموزشی

  9  35/0  13/1  24/3  ترویجی- اطالع رسانی برنامه هاي آموزشی

  10  312/0  92/0  95/2  امکانات و شرایط بیرونی

      5/3= میانگین 

 
بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس کروسکال 

وضع اقتصادي ”، »سطح سواد«متغیرهاي  1والیس

محل ”و ” هاي ترویجیمشارکت در برنامه”، ”خانواده

اختالف در سطح یک درصد ” کسب غالب درآمد زندگی

                                                                                  
1 . Kruskall Wallis 

روستاییان دامدار از برنامه هاي داري در رضایت معنی

 به عبارت دیگر، بین. ترویجی ایجاد کرده است - آموزشی

دیدگاه افرادي که داراي موقعیت اقتصادي و میزان 

هاي هاي ترویجی و محلمشارکت متفاوت در برنامه

زمینۀ باشند، در گوناگون کسب غالب درآمد زندگی می

داري وجود رضایت از برنامه هاي ترویجی، تفاوت معنی

 ). 2جدول ( دارد
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  "ترویجی –یان دامدار از برنامه هاي آموزشی یمیزان رضایت روستا" ومتغیرهاي مستقل رابطه ) 2(جدول 

 .Chi-square Df Asymp.sig  متغیرهاي مستقل

  005/0  5  688/16٭ ٭  سطح سواد

  336/0  4  56/4  سابقه دامداري

  01/0  4  4/11٭ ٭  وضع اقتصادي خانواده

  009/0  4  48/13٭ ٭  آموزشی   -مشارکت در برنامه هاي ترویجی 

  837/0  1  042/0  داشتن شغل دوم

  481/0  2  46/1  نوع شغل دوم

  663/0  4  4/2  سن

  01/0  4  76/11٭ ٭  محل کسب غالب درآمد زندگی

  696/0  4  217/2  دامهاي در اختیار

  257/0  4  3/5  سطح زمین زراعی

  474/0  2  49/1  سطح زمین باغی

  799/0  1  868/0  شناخت دامدار نمونه

  28/2  4  685/0  مالقات با افراد متخصص و دامدار نمونه

  486/0  1  486/0  تشویق فرزندان به انتخاب شغل دامداري

  01/0معنی داري در سطح  ٭ ٭ 05/0معنی داري در سطح  ٭

  

اي بدست آمده از هاي رتبهبا توجه به میانگین

آزمون کروسکال والیس، بر پایه اطالعات جدول شماره 

استثناي افراد داراي مدارك سطوح راهنمایی و ه ب، 3

نسبی هر چه سواد افراد بیشتر بوده است، بیسواد، بطور 

ترویجی  -آموزشیهاي یت آنها از برنامهمیزان رضا

طبق اطالعات جدول پیوست یک، . است یافتهافزایش 

با سابقۀ دامداري، سن و بیشتر بودن پاسخگویان سواد 

و  دامداران نمونه و متخصصین باشناخت و مالقات آنها 

  بستگی منفی و مهها، آنکسب تجربۀ مفید از 

به دلیل شناخت بنابر این،  .)1پیوست (ي دارد دارمعنی

موفقیت و اثربخشی  هاي ترویجی دربیشتر نقش برنامه

ها، این برنامهنواقص  درك، با وجود هاي دامداريفعالیت

از طرف . دارند هااین برنامهتري نسبت به نظر مناسب

اي وضع اقتصادي خانوادة دیگر، هر چه میانگین رتبه

 هاآنمیزان رضایت روستاییان دامدار بیشتر شده است، 

  طرفی،   از  . هاي مذکور افزایش پیدا کرده استاز برنامه

 همبستگی معنی دار و مثبتی بین وضع اقتصادي

 
  

  

خانواده افراد مورد بررسی با تنوع محل کسب غالب 

و میزان زمین ) =05/0Sig=    & 18/0 r(درآمد زندگی

، وجود )=03/0Sig=    & 24/0 r( زراعی آنها

هر چه موقعیت اقتصادي این  ،بنابراین. ،)1پیوست (دارد

 :ی مثلبه دالیل مکان داردا ،افراد بهتر شده است

توان خرید ، دسترسی بیشتر به بازار نهاده هاي دامپروري

، امکانات و ابزارآالت دامپروري و ریسک پذیري بیشتر

، هاي ترویجیکاربرد عملی توصیه برايامکانات بیشتر 

امور (هاي مختلف ترویج کشاورزيامهمشارکت در برن

دسترسی به منابع درآمد خارج از بخش ، )دامی و زراعی

هاي ترویجی کسب کشاورزي رضایت بیشتري از برنامه

  .اندکرده

میزان اي از طرف دیگر، هر چه میانگین رتبه

هاي در برنامهخانوادة روستاییان دامدار مشارکت 

  از  هاآنیت بیشتر شده است، میزان رضا ترویجی

  ). 3جدول (هاي مذکور افزایش پیدا کرده استبرنامه
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بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس ترویجی  -آموزشیهاي رضایت روستاییان دامدار از برنامهاي میزان هاي رتبهمیانگین) 3(جدول 

  کروسکال والیس

  میانگین رتبه اي  تعداد  سطح سواد  متغیر مستقل

  

  سطوح سواد

  08/75  6 باالتر از دیپلم

  65/58  10 دیپلم

  63/52  12  سطح دبیرستان

  04/90  14  سطح راهنمایی

  4/49  45  سطح ابتدایی

  88/63  32  بیسواد

  

  وضع اقتصادي خانواده

  32/33  11  بسیار نامناسب

  71/51  19  نامناسب

  74/67  80  مناسب

  68/55  11  مناسببسیار 

  

میزان مشارکت در برنامه 

  هاي ترویجی

  4/62  34  بسیار کم

  37/40  27  کم

  51/67  39  متوسط

  38/72  20  زیاد

  89  1  خیلی زیاد

  

محل کسب درآمد غالب 

  زندگی

  83/41  9  )زراعت و باغبانی(کشاورزي

  2/54  62  دامداري

  8/73  37  دامداري و کشاورزي

  5/82  3  کارمندي

  13/53  8  سایر موارد

  

، با افزایش دفعات شرکت روستاییان جانب دیگراز 

از  هاآنهاي ترویجی، میزان رضایت دامدار در برنامه

جدول هاي داده. هاي مذکور نیز بیشتر شده استامهبرن

دار شرکت روستاییان همبستگی معنی یکپیوست 

ضریب (ها را با میزان زمین زراعی برنامهدامدار در این 

، شناخت )02/0در سطح معنی داري  26/0همبستگی 

در سطح معنی  22/0ضریب همبستگی ( دامدار نمونه

و میزان مالقات آنها با افراد متخصص و ) 02/0داري 

 در سطح  36/0ضریب همبستگی ( دامدار نمونه

ی دالیلبه  ممکن است. دهدنشان می) 000/0داري معنی

هاي مختلف شرکت در برنامه، تعدد منابع درآمدي :مثل

، )به دلیل اشتغال به زراعت( ترویجی بخش کشاورزي

آشنایی و کسب اطالعات بیشتر از دامداران نمونۀ 

و  استفاده از دانش علمی متخصصین امور دام، منطقه

آشنایی با مراجع صاحب نفوذ در تصمیم گیري امور دام 

هاي ترویجی کسب رضایت بیشتري از برنامه ،منطقه

افرادي که بیشتر در برنامه هاي ترویجی شرکت  .اندکرده

با بر اساس اطالعات جدول یک، می کنند، بطور کلی 

ریزي برنامههاي بخشوجود رضایت کمتر از برخی از 

میزان «و » امکانات و شرایط بیرونی« :مثل(یجیترو

بیشتري از کل این برنامه ، رضایت )»روستاییانمشارکت 

می توان نتیجه گیري کرد که ). 5/3= میانگین (ها دارند

سرمایه گذاري در مشاغل روستایی و کشاورزي و تدارك 

هاي مناسب براي مشارکت بیشتر روستاییان  عملی طرح

 هاآنهاي ترویجی باعث افزایش رضایت دامدار در برنامه

دیگر، هر چه از طرف  .ها خواهد شداز این برنامه

محل کسب غالب درآمد زندگی اي میانگین رتبه

 ، میزان رضایتتر شده استمتنوعروستاییان دامدار 

افزایش پیدا کرده  ترویجی –آموزشی هاي از برنامه هاآن

با افزایش منابع درآمدي  در عین حال). 3جدول ( است

روستاییان دامدار در بخش کشاورزي و در مواردي 

 از  هاآنمور کارمندي، میزان رضایت اشتغال به ا
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از آنجا که . افزایش یافته است هاي ترویجیبرنامه

هاي کسب درآمد غالب همبستگی مثبتی بین تنوع محل

آن ها زندگی افراد مورد مطالعه با بهبود وضع اقتصادي 

، )05/0در سطح معنی داري  18/0ضریب همبستگی (

در سطح  28/0ضریب همبستگی ( داشتن شغل دوم

ضریب ( و شناخت دامدار نمونه) 007/0معنی داري 

وجود ) 19/0ح معنی داري در سط 12/0همبستگی 

ممکن است توان چنین نتیجه گیري کرد که دارد، می

هاي دسترسی بیشتر به نهاده :این افراد بدالیلی مثل

دامی، کسب دانش و مهارت بیشتر از طریق شناخت و 

، دغدغۀ کمتر نسبت به کیفیت ارتباط با دامداران نمونه

هاي ترویجی، برقراري ارتباط بهتر با مروجین و برنامه

- آنکارشناسان ترویج و در مجموع رضایت بیشتر از کار 

و دلبستگی و عالقۀ بیشتر به روستا و کشاورزي  ها

  . هاي ترویجی دارندرضایت بیشتري از برنامه

ه منظور پیش بینی تغییرات سطوح رضایت ب

اساس تغییرات سطوح متغیرهاي مستقل  بر هادنیآزمو

نتایج . از روش تحلیل رگرسیونی استفاده شده است

1حاصل از تحلیل رگرسیونی که به روش گام به گام
 

متغیر مستقل  سهدهد که صورت پذیرفته است نشان می

” و ” سطح زمین زراعی” ، ”شناخت دامدار نمونه” 

-تأثیر معنی” امداريانتخاب  شغل دتشویق فرزندان به 

هاي داري بر میزان رضایت روستاییان دامدار از برنامه

و معادلۀ رگرسیونی ) 4 جدول( ترویجی دارند –آموزشی

 :آن عبارتست از

  

Y=1.25 +.37x36 +.153X24 +.596X30              

        

 076/13محاسبه شده، برابر  Fبا توجه به این که 

و در سطح یک درصد معنی دار شده است، به نظر  است

به بزرگی مذکور بطور  Fرسد احتمال این که نسبت می

پس . درصد است یکتصادفی اتفاق افتاده باشد، کمتر از 

 ,X30و یک ترکیب خطی از متغیرهاي  Yرابطۀ بین

X24   وX36   از . تواند تصادفی پیش آمده باشدنمی

 است،  74/0برابر ) تعیینضریب ( R2طرفی چون مقدار 

                                                                                  
1. Stepwise 

توسط ترکیب خطی سه  Yدرصد واریانس 74بنابراین 

متغیر مذکور تبیین می شود و مابقی از عوامل دیگر 

ضریب همبستگی رگرسیونی چند . نشأت می گیرد

است که نشانگر یک  86/0متغیري این معادله، 

درصد  26از آنجا که . همبستگی قوي می باشد

توسط سایر متغیرها تبیین می شود، براساس  Yواریانس

محل ”بیشترین اثر را متغیر  5هاي جدول شماره داده

است و در مراحل بعد  داشته” کسب غالب درآمد زندگی

وضع ”و ” هاي ترویجیمشارکت در برنامه” متغیرهاي 

بنابراین، ضروري است از . قرار داشتند” اقتصادي خانواده

امه هاي متنوع ترویجی، میزان راه طراحی و اجراي برن

   روستاییان شناخت

  

ضرایب متغیرهاي معنی دار معادلۀ همبستگی ) 4(جدول 

  رگرسیون

  شاخص ها

  متغیرها
  

 Β  
 tضریب 

سطح 

معنی 

  داري

شناخت دامدار نمونه 

(x30) 
596/0  **111/3  008/0  

سطح زمین زراعی 

(x24) 
153/0  **032/3  009/0  

تشویق فرزندان به 

انتخاب  شغل 

 (x36)دامداري 

37/0  *263/2  04/0  

  007/0  189/3**  25/1  2ضریب ثابت

  

از دامداران نمونه و موفق ارتقا یابد و با تغییر دامدار 

شرایط اقتصادي بخش دامپروري، جامعۀ دامداران را به 

 برايسوي تغییر گرایش نسبت به توصیه به فرزندان 

انتخاب شغل آتی خود در امور دامداري، رهنمون 

هاي زراعی واگذاري زمین همچنین در برنامه. ساخت

اولویت به افراد بومی داراي شغل دامداري داده شود تا با 

، زمینۀ بهبود هاآني اقتصادي هافعالیتمتنوع کردن 

در  هاآنشرایط اقتصادي دامداران و مشارکت بیشتر 

  .جی منطقه، فراهم شودبرنامه هاي تروی

 
 

 

                                                                                  
2. Constant 
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  دار معادلۀ همبستگی رگرسیونضرایب متغیرهاي غیرمعنی) 5(جدول 

  شاخص ها

  متغیرها
Β   ضریبt سطح معنی داري  

  322/0  -03/1  -16/0 سطح سواد

  627/0  -497/0  -08/0 سابقۀ دامداري

  285/0  -116/1  -16/0 وضع اقتصادي خانواده

  217/0  297/1  18/0 مشارکت دربرنامه هاي ترویجی

  562/0  -595/0  -087/0 نوع شغل دوم

  808/0  -0248/0  -04/0 سن

  1/0  -77/1  -233/0 محل کسب درآمد غالب زندگی

  551/0  -612/0  -128/0 دامهاي در اختیار

  43/0  -814/0  -123/0 سطح زمین باغی

  99/0  -013/0  -002/0 ...مالقات با افراد متخصص 

  

  و پیشنهادها گیرينتیجه

سطح رضایت روستاییان  بررسیعۀ حاضر با در مطال

ترویجی  -ي آموزشیهادامدار به نوعی به ارزیابی برنامه

بر  .در زیربخش دامداري استان قم پرداخته شده است

هاي بخش اول تحقیق غالب روستاییان اساس یافته

سواد و بی درصد 5/27( دامدار کم سواد یا بیسوادند

سال سابقه  16و بیش از  )»ابتدایی«در حد درصد  2/37

داراي شغل دوم مرتبط با  هابیشتر آن. دامداري دارند

 محدوديتعداد  و) درصد 8/70(بوده بخش کشاورزي 

بر این . باشندهاي زراعی و باغی میداراي زمین نیز

اساس، تحول در ساختار سنی دامداران و بازسازي 

الزم  ،همچنین. ضروري است هاآنساختار آموزشی 

اجتماعی براي  –است براي این منظور، شرایط اقتصادي 

با . در زیربخش دامداري فراهم شود هااناشتغال جو

توجه به اشتغال غالب افراد مورد مطالعه در سایر 

 رتبط با امور کشاورزي الزم است ي مهافعالیت

هاي ترویجی مربوط به توسعۀ زیربخش دامداري برنامه

هاي هاي ترویجی سایر زیربخشمرتبط و همگام با برنامه

براساس نتایج مربوط به  ،همچنین. کشاورزي باشد

همبستگی برخی متغیرهاي مذکور با یکدیگر، از جمله 

ه افراد مورد دار سطح اقتصادي خانوادهمبستگی معنی

مطالعه با سطح سواد آنها و هر دو این متغیرها با میزان 

هاي ترویجی،  سرمایه گذاري مشارکت آنها در برنامه

آموزشی در جامعۀ روستایی و کشاورزي تحت مطالعه 

تواند ضمن افزایش دانش و آگاهی آنها از امور می

ل مرتبط با توسعۀ منطقه، موجب یکشاورزي و سایر مسا

اجتماعی طبقات مختلف  –قاي سطح رفاه اقتصادي ارت

هاي کشاورزي و روستایی اجتماعی ساکن در محیط

  .شود

ها، بطور کلی میزان بر مبناي بخش دوم یافته

 –هاي آموزشی رضایت روستاییان دامدار از برنامه

این نتیجه با نتایج . استترویجی بیش از حد متوسط 

 Mogues et al. )2009( ،Moradi & Poorsaeidتحقیق 

همخوانی ) 2014( Rahmani Piani & Ajiliو  ) 2014(

) Mahboobi et al.,)2012دارد ولی با نتایج تحقیق

به نظر میبا توجه به سایر نتایج تحقیق . همخوانی ندارد

در هاي امکانات و نهادهدر کنار رضایت کم از رسد 

، رضایت هاي ترویجیبراي اجراي توصیهدسترس 

از توان فنی مروجین، محتواي آموزشی، ممحیط  مناسب

و امکانات آموزشی موجب رضایت نسبی دامداران مورد 

عدم رضایت . هاي ترویجی شده استمطالعه از برنامه

 يبه دلیل عدم سازگار ممکن است هاعالی از این برنامه

و یا توزیع  آن هاها با توان اقتصادي قیمت نهاده

از طرف دیگر، ساختار طراحی و . استها نامناسب نهاده

اي است که مکان هاي ترویجی به گونهاجراي برنامه

اي براي مشارکت روستاییان دامدار در آن دیده شایسته

 آن هاریزي اجرایی با نشده است و حتی از نظر برنامه

بر این اساس، فراهم. گیردهماهنگی الزم صورت نمی

هاي لی توصیهسازي امکانات الزم براي بکارگیري عم

هاي مشارکت روستاییان ترویجی، افزایش پیش زمینه
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 دامدار در برنامه ریزي هاي ترویجی، هماهنگی زمان و

هاي شغلی و هاي ترویجی با ویژگیمکان اجراي برنامه

و همچنین استفاده از  آن هااوقات زندگی خانوادگی 

هاي رسانی برنامههاي متنوع و مناسب اطالعشیوه

ترویجی، نقش بسیار زیادي در افزایش رضایت  - آموزشی

  . ها داردبرنامهاین افراد مورد مطالعه از 

دامدار در فرآیند  روستاییاناز آنجا که شرکت 

موجب افزایش فوق هاي  طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه

، رفع موانع عملی هاآنها براي شرکت در این برنامهانگیزة 

وستان و ترغیب سایر دهاي ترویجی، کردن توصیه

هاي مورد ها و پذیرش ایدهآشنایان به شرکت در دوره 

نظر مروجین و کارشناسان ترویج و همچنین افزایش 

ینه واگذاري اي در زمبا مسئولین منطقه آن هاهمکاري 

- موفق و مداوم برنامه برخی از امکانات خود، براي اجراي

، ضروري است شودترویجی می -هاي آموزشی

ت تعریف شده در کلیه مراحل دامدار به صور روستاییان

ها مشارکت کامل و برنامهاین و ارزشیابی  طراحی، اجرا

 روستاییانبا عنایت به رضایت کم . مناسبی داشته باشند

دامدار از میزان مشارکت خویش در طراحی، اجراء و 

) 99/2= میانگین (ترویجی -هاي آموزشیارزشیابی برنامه

 در این خصوص  هاآنتفاهم نسبی  ،و همچنین

)7/0  =SD ( الزم است تمهیدات الزم براي طراحی نظام

- هاي آموزشیدر برنامه ریزي روستاییانمشارکت 

  .ترویجی محلی و استانی دیده شود

هاي تحقیق، سطح سواد، براساس بخش سوم یافته

هاي وضع اقتصادي خانواده، میزان مشارکت در برنامه

وع محل کسب غالب درآمد زندگی ترویجی و تن

 هاآنروستاییان دامدار، اختالف معنی داري در دیدگاه 

. بودترویجی ایجاد کرده  - هاي آموزشینسبت به برنامه

هر چه وضع اقتصادي خانوادة  این کهبا توجه به 

ود، میزان مشارکت آنها در روستاییان دامدار بهتر ش

ر چه محل کسب یابد و ههاي ترویجی ارتقا میبرنامه

شناخت افزایش شود،  تراز کشاورزي متنوع هاآندرآمد 

- از دامداران نمونۀ منطقۀ، عالقۀ به شرکت در دورهآنها 

این از  هاآنو در نهایت میزان رضایت  هاي ترویجی

بخش دیگري از نتایج این . شودایجاد میها برنامه

همبستگی باالي ابعاد رضایت  دهندهنشان تحقیق 

. بودترویجی  –هاي آموزشیتاییان دامدار از برنامهروس

گیري کرد که افزایش توان چنین نتیجهبراین اساس، می

هاي الزم براي ارتقاي میزان رضایت روستاییان زمینه

دامدار از هر یک از ابعاد مذکور، بطور مستقیم برمیزان 

از سایر ابعاد و در نهایت بر کل رضایت  هاآنرضایت 

بر اساس . افزایدترویجی می –هاي آموزشیافراد از برنامه

در ) Rezaei moghaddam )1994هاي نتایج بررسی

هاي برنامه زمینه عوامل مؤثر بر شرکت دامداران در

ترویجی شهرستان شیراز، بین انگیزهاي  –آموزشی

ود شکوفایی ایمنی، تعلق پذیري، عزت نفس و خ

هاي ترویجی دامداران با میزان شرکت آنها در برنامه

رابطه معنی داري وجود ندارند و نیازهاي فیزیولوژیک 

مبناي شرکت دامداران در برنامه هاي ترویجی بوده 

بر این اساس توصیه کرده است که محتواي . است

ل و مشکالت موجود هاي مذکور با توجه به مسایبرنامه

و دامداران دخالت مستقیم در  شودراحی دامداران ط

هایی از این نتایج بخش. ریزي داشته باشندفرایند برنامه

ها همچنین، یافته. استهاي تحقیق حاضر مشابه یافته

هاي دامداران از برنامه درصد  87د که بیش از انشان د

ها از این دوره درصد  4/3اند و فقط مذکور رضایت داشته

با وجودي که موضوع رضایت . ندی کرداظهار نارضایت

بطور کلی در تحقیق این محقق بررسی شده است، با 

توجه به رضایت نسبی روستاییان دامدار مورد مطالعه از 

رسد نتایج هر دو تحقیق هاي ترویجی، به نظر میبرنامه

ي ترویجی واحدهاي هافعالیتبدلیل قرابت  مکان داردا

همچنین تشابه  ترویجی سازمان جهادکشاورزي و

اجتماعی دامداران هر دو منطقۀ مورد بررسی،  - اقتصادي

  . استمشابه 

 درصد 3/94که  دادها نشان بخش دیگري از یافته

ها را آسان و متوسط و در حد دامداران سطح علمی دوره

ها را سطح دوره درصد 4/3ند و فقط کردفهم خود تلقی 

هاي دوره ها در خصوص تناسب هدف. اندمشکل دانسته

ها را این هدف درصد 2/48، آن هابا نیازهاي آموزشی 

 46کامالً متناسب با نیازهاي آموزشی خود دانستند و 

نیز تا حدودي متناسب با نیازها و مشکالت درصد 

همچنین، در این تحقیق . ندکرددامداري خویش تلقی 

بررسی دیدگاه دامداران در خصوص نحوة بیان 

 80هاي ترویجی نیز نشان داد که آموزشگران برنامه

ند که آموزشگران مطالب را درصد دامداران معتقد بود
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نیز رفتار  درصد 4/96کنند و ه مییساده و روان ارا

آموزشگران را با خود، مناسب و عالقه برانگیز براي 

دیگر نتایج این مطالعه . ندکردها عنوان شرکت در دوره

ه فراوانی به سئواالت نشان داده است که آموزشگران توج

 4/95( کنندها میبرنامهاین و اشکاالت دامداران از 

 8/98 ،همچنین). ندکرددامداران چنین اظهار  درصد

و تا  بطور کاملند که آموزشگران کردمطرح  درصد

با . حدودي با مشکالت دامداري منطقه آشنائی دارند

ر از در تحقیق حاضر نیز روستاییان دامدا این کهتوجه به 

-حرفه -هاي ترویجی و توان فنیمحتواي آموزشی برنامه

اي مروجین و کارشناسان ترویجی تقریباً رضایت زیادي 

هاي تحقیق ند، نتایج پژوهش مذکور مشابه یافتهشتدا

  .استحاضر 

سمت دیگري از نتایج مؤید رضایت بیشتر افراد ق

 در. ها استمورد مطالعه از زمان و مکان برگزاري دوره

هاي تحقیق حاضر نشان داد که که یافته حالی

روستاییان دامدار کمتر از حد مناسب از مختصات زمانی 

. هاي ترویجی رضایت دارندو مکانی برگزاري برنامه

بر اساس نتایج تحقیق حاضر میزان رضایت  ،همچنین

ریزي یان در برنامهوستاییان دامدار از مشارکت روستایر

در . یجی کمتر از حد متوسط بودهاي ترواجرایی برنامه

بر اساس نتایج تحقیق مذکور میزان مشارکت  حالی که

ها محدود دامداران در تعیین و تغییر زمان برگزاري دوره

هاي بوده ولی در تعیین و تغییر مکان اجراي برنامه

از . بیشتر بوده است هاآنترویجی مشارکت  - آموزشی

ه تجارب قبلی د که هر چادها نشان یافتهطرفی، 

ها بیشتر بوده است، دامداران از شرکت در این برنامه

نسبت به شرکت مجدد در  هاآنگرایش کمتري در 

به نظر این موضوع بیشتر . ها ایجاد کرده استدوره

ها در گذشته و عدم توجه متوجه مشکالت برگزاري دوره

ي هاکالسه شده در یبه بکارگیري عملی موضوعات ارا

توسط دامداران و فراهم نبودن شرایط براي ترویجی، 

این تحلیل با . استهاي ترویجی عملی توصیه ياجرا

در ) Petrovic, Jankovic, & Cikic,)2009نتایج تحقیق 

خصوص مشکالت سازمان ترویج کشاورزي همخوانی 

در تحقیق حاضر هر چه روستاییان  حالی کهدر . دارد

رکت کرده اند، دامدار بیشتر در دوره هاي ترویجی ش

بر . اندرضایت بیشتري از برنامه هاي ترویجی داشته

) (Cresell and Martin  1993اساس مطالعات 

حضور موفق بزرگساالن کشاورز در ) (Norland  1992و

منوط ها و رضایت ایشان از این برنامههاي ترویجی برنامه

ها و ابزارهاي به استفادة مناسب تر و مؤثرتر از روش

اي مروجین و کارشناسان آموزشی و در واقع توان حرفه

ترویج و همچنین مشارکت مستمر بهره برداران در  

و الزم  استهاي ترویجی طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه

هایی در است آموزشگران ترویج کشاورزي آموزش

ه این برنامه ها ببینند، یخصوص فنون مناسب اجرا و ارا

هاي جلب نظر کشاورزان به شرکت موفق تا بتوانند زمینه

. کنندآموزشی را فراهم  - هاي ترویجیدر برنامه

همچنین زمینۀ مشارکت بیشتر کشاورزان در مباحث 

توان میاز جانب دیگر،  .شودمختلف ترویجی محقق 

هاي ترویجی و یري کرد که موفقیت برنامهگچنین نتیجه

گرو کارکرد بهینۀ ها در برداران از این برنامهرضایت بهره

هاي ترویجی از جمله کیفیت اجزاي نظام آموزش

اي، کاربرد به حرفه - مطلوب آموزشگران از جهات فنی

ل کمک آموزشی، محیط مناسب یموقع و صحیح وسا

آموزشی، محتواي آموزشی مرتبط با نیازهاي واقعی 

مخاطبین، برنامه ریزي اجرایی سازگار با امکانات موجود 

با . است غیرهبرداران و شرایط زندگی بهرهو موقعیت و 

هاي گیريهاي تحقیق و بحث و نتیجهتوجه به یافته

بعمل آمده براي افزایش رضایت روستاییان دامدار از 

ه زیر ارای هايترویجی، پیشنهاد –برنامه هاي آموزشی 

  :شودمی

تمهیدات الزم براي دسترسی روستاییان دامدار  -1

- هاي مورد نیاز براي بکارگیري توصیهبه امکانات و نهاده

  . هاي ترویجی اندیشیده شود

دار میزان مشارکت با توجه به رابطه معنی -2

دامدار در فعالیتهاي ترویجی با میزان رضایت  روستاییان

ها ساز و کار الزم براي دخالت آنها از این برنامه

روستاییان دامدار در مراحل مختلف طراحی، اجرا و 

هاي ترویجی پیش بینی و بکار گرفته ی برنامهارزشیاب

اي از برگزیدگان روستاییان تشکیل کمیته مثل(شود

دامدار در مناطق مختلف استان، قرار گرفتن کمیته هاي 

در فرایند طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي  مذکور

آن ترویجی، تشکیل گردهمایی هاي ساالنه براي ترغیب 

  ). به مشارکت بیشتر در برنامه هاي ترویجی ها
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ي بخش خصوصی در هافعالیتامنیت اقتصادي  -3

این براي . شودبخش کشاورزي به شیوة مناسبی تضمین 

راهکارهایی مثل توسعه نظام بیمه بکارگیري منظور 

 کشاورزي و بیمه سرمایه گذاري در بخش کشاورزي

  .شودتوصیه می

توجه به نیازها و ریق از طروستاییان دامدار  -4

، هادر جریان طراحی و اجراي برنامه هاآنهاي خواسته

ایجاد رقابت محلی بین روستاییان در زمینۀ شرکت در 

، هاي قابل قبولبرنامه هاي ترویجی با استفاده از مشوق

هاي ترویجی به ارسال به موقع اطالعات مربوط به دوره

ات ترویجی بطور ارسال نشریها، آنمنازل یا محل کار 

پیگیري نتایج و  مستمر براي روستاییان دامدار با سواد

هاي هاي ترویجی از طریق مراجعه به محلآموزش

هاي آموزشی به شرکت بیشتر در برنامهها، آندامداري 

  . ترویجی ترغیب شوند –

سطح سواد پایه و کشاورزي روستاییان دامدار  -5

هاد، بکارگیري براي تحقق این پیشن. افزایش یابد

واحدهاي نهضت سوادآموزي در توسعه : مثل راهکارهایی

نشریات ساده ، طراحی و انتشار وسیع روستایی جوامع

در مناطق روستایی و قرار دادن این نشریات در ترویجی 

، اختیار سوادآموزان و سایر افراد باسواد روستایی

  .شودپیشنهاد می

امکانات و کمیت و کیفیت تولید و بکارگیري  - 6

ترویجی  -هاي آموزشیابزارهاي آموزشی مورد نیاز برنامه

 . یابد افزایش

ویژه  هايبرگزاري گردهمایی: راهکارهایی مثل -7

هاي هتشکیل نمایشگا، روستاییان دامدار و دامداران

تشکیل و  ترویجی با حضور دامداران نمونه و متخصصین

ش شناخت و براي افزای ،اي دامدارانهاي منطقهانجمن

مالقات روستاییان دامدار با سواد با متخصصین و 

  . شودبکار گرفته دامداران نمونه 
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  وستائیان دامدار مورد مطالعهراي  هاي فردي و حرفه ماتریس همبستگی ویژگی): 1(پیوست شمارة 

  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  متغییر هاي مستقل  ردیف

                          1  سطح سواد  1

٭٭  سابقۀ دامداري  2
39/0 -  1                        

                      1  - 119/0  03/0  وضع اقتصادي خانواده  3

                    1  16/0  06/0  14/0  هاي ترویجی برنامهدرمشارکت  4

                  1  005/0  - 14/0  - 04/0  05/0  داشتن شغل دوم  5

                1  - 18/0  - 03/0  - 05/0  - 08/0  16/0  دومنوع شغل   6

٭٭  سن  7
7/0 -  

٭٭
38/0  06/0  04/0  113/0  117/0 -  1              

٭  03/0  008/0  زندگیدرآمد غالبکسبمحل  8
٭٭  - 08/0  18/0

26/0  
٭

22/0  02/0 -  1            

٭٭  هاي در اختیار دام  9
٭٭  - 003/0  - 03/0  06/0  03/0  - 22/0

28/0  114/0  003/0 -  1          

٭  - 06/0  - 08/0  زمین زراعیسطح   10
24/0  

٭
٭  19/0  26/0

26/0 -  08/0  109/0 -  35/0  1        

٭  - 115/0  115/0  - 09/0  - 03/0  سطح زمین باغی  11
٭  - 01/0  2/0  - 04/0  38/0

32/0  
٭

38/0  1      

٭٭  شناخت دامدار نمونه  12
٭  - 14/0  - 04/0  27/0

*٭  - 12/0  - 16/0  12/0  09/0  22/0
4/0 -  09/0 -  03/0 -  1    

13  
افراد متخصص و دامداران مالقات با 

  نمونه
٭

٭٭  14/0  02/0  19/0
٭  - 02/0  07/0  - 03/0  36/0

٭  - 11/0  - 18/0
٭٭  1/0  26/0

26/0  1  

٭  09/0  تشویق فرزندان به انتخاب شغل دامداري  14
٭  - 58/0  - 18/0

79/0 -  1/0  01/0 -  07/0 -  03/0  129/0  124/0  3/0 -  02/0 -  07/0 -  

  


