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 چکیده

 
ثر ؤو نقش م ،کشاورزان و کارشناسان نیرابط بان ترویج به عنوان ا توجه به اهمیت مددکار

هدف دستیابی به یک نظام کشاورزی پایدار هدف با به کشاورزان  یفناوردر انتقال دانش و  آنها
این پژوهش تحلیل عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مددکاران ترویج از دیدگاه کشاورزان اصلی 

این تحقیق به روش توصیفی به انجام رسیده است. جامعه بخش مرکزی شهرستان زهک است. 
نفر( که بر  357دادند )آماری این تحقیق را کشاورزان بخش مرکزی شهرستان زهک تشکیل 

گیری تصادفی ساده نفر از آنان از طریق روش نمونه174اساس جدول کرجسی و مورگان، 
ای بود که روایی آن بر پرسشنامه هاآوری دادهانتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش برای جمع

برای تعیین پایایی، پیش  ی نظر جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه رامین تأیید شد.پایه
شده برای مقیاس اصلی پرسشنامه شامل آزمون صورت گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه

ها با جزیه و تحلیل دادهبود. ت 95/0 برابر با عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مددکاران ترویج
عوامل مؤثر که انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد  20SPSSافزار استفاده از نرم

-ای بر بهبود عملکرد مددکاران ترویج از دیدگاه کشاورزان مورد بررسی در سه عامل مشاوره

 855/66د که در مجموع گیرنارتباطی قرار می -تکنولوژیکی و آموزشی -حمایتی، زیرساختی 
 کنند.درصد از واریانس کل عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مددکاران ترویج را تبیین می

 

 ن ترویج، کشاورزان، شهرستان زهک.عملکرد، مددکارا های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

از  یکي دار،يپا ینظام کشاورز کيبه  یابیامروزه دست

طور کشورهاست. به یمهم بخش کشاورز یهااستیس

 یداريدر جهت پا یبخش کشاورز یهنگام ،یمنطق

 یکشاورزان و واحدها یحرکت خواهد کرد که تمام

را در جهت  شيخو یهاتیبخش روند فعال نيا یدیتول

 نيبه ا یابیدست یقرار دهند. در راستا یدارياصول پا

 یفعال در بخش کشاورز یجيترو یهانظامد يبایهدف، م

دانش کشاورزان در  یبه ارتقا یه خدمات آموزشيبا ارا

 & Hayati) نديمبادرت نما داريپا یکشاورز نهیزم

Karami, 1997)توانندیم جيمددکاران ترو ،راستا ني. در ا 

که  ار یتيريمد مناسب و فنون یفناور ،یبه صورت محل

 يیواآب و ه راتییکشاورزان را قادر به انطباق نسبت به تغ

 اریدر اخت کند،یم یمقاومت در برابر خشکسال ،نیو همچن

 . (Davis, 2009)آنها قرار دهند 
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 دیکل و یدار توسعه کشاورزمشعل ج،يترو مددکاران

ها که بدون آن باشندیتوسعه م یتحقق اهداف و راهبردها

 ارزشیب هوده،یب یبه توسعه تالش دنیتالش در جهت رس

عوامل، منافع بالقوه و بالفعل در  ريو در جهت اتالف سا

 ,Moshfegh & Jamshidi) باشدیها مدسترس انسان

با  جيمددکاران ترو ینقش رهبر تیاهم ،رو نياز ا(. 2004

 کيرهبر و مخاطبان به عنوان  نیدر نظر گرفتن شباهت ب

 یبرا ژهيبه و جيترو یهاتیانجام فعال یبرا یاصل تیقابل

 یالزم و ضرور يیمختلف زنان و مردان روستا یهاگروه

 جيمددکاران ترو (.Karami & Ismail, 2012) باشدیم

خود را با کشاورزان  یهستند که همکار یلمتخصصان مح

مؤثر  یآموزش یهاو برنامه یه اطالعات فنيارا قيراز ط

. در (Rutledge-Connelly et al., 2006) دهندیم شيافزا

 ،یکشاورز یعنيها جنبه یواقع دانش گسترده از تمام

ال اشتغ ايتوسعه جامعه، اقتصاد خانواده و  ،یعیمنابع طب

 ,.Zafarullah-khan et al) دهندیه ميارا انيیرا به روستا

در  جيه خدمات ترويدر ارا ینقش مهم ،رونياز ا(. 2011

. با (Rudd et al., 2002) کنندیم فايا يیجامعه روستا

اين حاضر  قیتحقی مطالب، پرسش اصل نيتوجه به ا

عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد  نيترکه مهمباشد می

 اند؟کدام جيمددکاران ترو

در زمینه  های فراوانها حاکی از وجود پژوهشبررسی

ها و کارکردهای مددکار ترويج در اهمیت بهبود فعالیت

 یهاای و فعالیتهای توسعهجهت اجرای بهتر طرح

عوامل مؤثر  ،ترويجی در سطح روستا و همچین -آموزشی

بر عملکرد از ابعاد گوناگون است که در اين بخش، با توجه 

ی موضوعی تحقیق حاضر، به مرور برخی ار به محدوده

 Abdolmaleky  &   (2010)ها پرداخته شده است. آن

Chizari   در پژوهشی به شناسايی و تحلیل عوامل مؤثر بر

های ترويج در مديريت پايدار منابع طبیعی موفقیت برنامه

اند. بر اساس نتايج اين تحقیق، عامل حمايتی و پرداخته

های ای به عنوان اولین عامل در موفقیت برنامهمشاوره

ر باشد. ديج در مورد مديريت پايدار منابع طبیعی میترو

 Azizi & Kamali (2011)های نتايج يافته ،همین زمینه

ترين عامل عامل حمايتی به عنوان مهمنیز نشان داده که 

تسهیلگران روستايی مؤثر در بهبود نقش و عملکرد 

  .Amini et al (2009) در تحقیق ديگری باشد.می

مل تأثیرگذار بر موفقیت مددکاران ترويج دريافتند که عوا

ل يشناسايی و تالش برای حل مسا :از يک سو عبارتند از

و مشکالت حوزه فعالیت توسط مددکار، مشارکت او در 

ترويجی و شناسايی و معرفی  -های آموزشیفعالیت

از  متأثر است ،مولدين روستايی شايسته و از سوی ديگر

وجود کتابخانه در روستا، وضعیت اقتصادی مددکار، شغل 

 های گروهیاش و انجام فعالیتاو، سابقه فعالیت مددکاری

در  Mirakzadeh, et al.  (2008)باشد. در روستا می

ساختی، شش عامل زيرکه دادند پژوهش خود نشان 

 -حمايتی، سازماندهی -ایتکنولوژی، ارتباطی، مشاوره

درصد از واريانس  74-78نظارتی و آموزشی در مجموع 

اند. کل، عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد را تبیین کرده

Ifenkwe  (2012 )ه ک در تحقیق خود به اين نتیجه رسید

 ،های مجدد نه تنها در بخش فنی کشاورزیانجام آموزش

های روانشناسی و ارتباطات آموزشی بلکه در زمینه تکنیک

ددکاران ترويج، از جمله عوامل مؤثر در بهبود برای م

های ترويجی عملکرد مددکاران ترويج در انجام فعالیت

گیری کلی مطالعه ديگری در نیجريه نشان است. در نتیجه

داده شد که عوامل سازمانی از جمله عواملی است که 

تواند عملکرد مددکاران ترويج را تحت تأثیر قرار دهد می

(Ejiogu-Okereke & Onu, 2007) در بررسی ديگری .

Thach et al. (2007) های مهارت مانندهای فردی ويژگی

يزی و مهارت برنامه اجتماعی، مهارت اجرای برنامه، انگیزه

ايج اند. نتعملکرد مددکاران ترويج مهم دانسته را در بهبود

حاصل از پژوهش انجام شده در ويتنام نشان داده است 

های مددکاران ترويج از جمله که حفظ و توسعه مهارت

مواردی است که توانايی آنان را در پاسخگويی و ارزيابی 

شود دهد و باعث مینیازهای مخاطبان خود افزايش می

تری را متناسب با نیاز بیشتر و دقیق مخاطبان اطالعات

 (.Terry & Israel, 2004) خود دريافت کنند
.Onu et al ((2005  که سه عامل مهم روابط دريافتند

 ،های سازمانی و وضعیت خدماتبین فردی، سیاست

ر با دکند. بهبود عملکرد مددکاران ترويج را تضمین می

وان تفوق، مینظر گرفتن موارد بررسی شده در تحقیقات 

چهار  عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مددکاران ترويج را در

ای، زيرساختی تکنولوژيکی، مشاوره -زمینه حمايتی

 بندی کردارتباطی دسته -نظارتی، آموزشی -سازماندهی

که در اين تحقیق به عنوان چهارچوب مفهومی دنبال 

 تحقیق حاضر با هدف کلی تحلیل عوامل مؤثر برشود. می
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بهبود عملکرد مددکاران ترويج از ديدگاه کشاورزان بخش 

مرکزی شهرستان زهک انجام پذيرفت تا از طريق بررسی 

و شناخت عوامل تأثیرگذار بر بهبود عملکرد مددکاران 

ی الزم برای افزايش دانش، تخصص و ترويج، زمینه

های ترويج های آنان را در جهت اجرای بهتر برنامهمهارت

روستايی مهیا گردد و به اين ترتیب موجبات در جامعه 

مد و پايدارتر را فراهم آدستیابی به يک نظام ترويج کار

های اختصاصی زير آورد. با توجه به اين هدف کلی، هدف

 گرفتند:مد نظر قرار 
ای کشاورزان های فردی و حرفهشناسايی ويژگی -

 بخش مرکزی شهرستان زهک؛
ر بهبود عملکرد بندی متغیرهای مؤثر برتبه -

بخش مرکزی  مددکاران ترويج از ديدگاه کشاورزان

 شهرستان زهک؛

عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مددکاران  تحلیل -

 ترويج، از ديدگاه کشاورزان بخش مرکزی شهرستان زهک.

 

 هامواد و روش
است. با توجه به  یحاضر، کم قیتحق یکل ميپارادا

 است که بر یعوامل نيکه به دنبال تدو ق،یمسأله تحق

 است، بر اساس رگذاریتأث جيبهبود عملکرد مددکاران ترو

ه از دست نيا نیو در ب. است دهیبه انجام رس شيمایپ فن

از آنجا که  برخوردار است. یفیاز روش توص قاتیتحق

مورد توجه و استفاده  قیتحق جينتا رودیم ظارانت

از نظر هدف،  رد،یقرار گ یجهاد کشاورز زانيربرنامه

اين تحقیق محدود به روستاهايی است که  است. یکاربرد

گسترده انجام  ایگونههای مددکاران ترويج به فعالیت

 چهارکشاورزان  را جامعه آماری اين پژوهششود. می

بخش  )امیرنظام، يادگار، سیدخان، عطامحمد( روستای

-هبا توجه به آمار ب داد.مرکزی شهرستان زهک تشکیل 

دست آمده از مديريت جهاد کشاورزی شهرستان زهک، 

نمودند. فعالیت میکشاورز در اين چهار روستا  357تعداد 

 174مورگان کرجسی و حجم نمونه با استفاده از جدول 

 گیری تصادفی ساده بودهتعیین گرديد و روش نمونهنفر 

گیری به اين دلیل بوده که انتخاب اين روش نمونه است.

اد جامعه و اسامی آنها يا به اصطالح چهارچوب تعداد افر

گیری در اين تحقیق لحاظ شده و هدف دستیابی به نمونه

اها پرسشنامهداده یابزار گردآور تعمیم پذيری باال است.

 یهامنابع و پژوهش یمحقق ساخت بود که با بررس ی

 قیتحق یاصل مختلف و با در نظر گرفتن اهداف و پرسش

 یهابخش مشخصه پرسشنامه شامل دو نيشد. ا نيتدو

بر بهبود  رو عوامل مؤث انيپاسخگو یاو حرفه یفرد

زار اب يیاز روا نانیاطم یبود. برا جيعملکرد مددکاران ترو

 نيمحتوا استفاده شد و به ا يیروا کیاز تکن قیتحق

رشته  یعلم أتیه یاعضا اریمنظور، پرسشنامه در اخت

قرار داده شد و  نیدانشگاه رام یو آموزش کشاورز جيترو

. جهت برآورد ديدر پرسشنامه اعمال گرد شانينظرات ا

 30و تعداد آزمون صورت گرفت  شیپرسشنامه پ يیايپا

ر د بنجاردر بین کشاورزان ساکن در منطقه پرسشنامه 

ی اصلی مطالعه، بر حسب خارج از نمونه زابلشهرستان 

کرونباخ محاسبه  یکه آزمون الفا تصادف توزيع گرديد

پرسشنامه شامل عوامل مؤثر بر  یاصل اسیمق یشده برا

دست آمد به 95/0حدود  جيبهبود عملکرد مددکاران ترو

به  یهابود. داده قیقابل قبول ابزار تحق يیايکه نشانگر پا

و  هيتجز 20Spss یدست آمده با استفاده از نرم افزار آمار

 یفیها از آمار توصدهدا لیو تحل هيتجز یشدند. برا لیتحل

 از درصد، یفیاستفاده شد. در بخش توص یو استنباط

از  یو در بخش آمار استنباط راتییتغ بيضر ن،یانگیم

  استفاده شد. یعامل لیتحل

 

 نتایج و بحث
درصد زن بودند  7/24درصد پاسخگويان مرد و  7/74

سال )با انحراف معیار  13/46که میانگین سنی آنان 

سال قرار داشتند. متوسط  83تا  20طیف  ( و در26/14

تعداد دفعات مالقات کاری ماهیانه کشاورزان با مددکاران 

ترويج يک بار در ماه بود. میانگین سابقه کار کشاورزی 

خگويان درصد از پاس 2/63سال و از نظر شغل اصلی،  21

 به کشاورزی اشتغال داشتند.

 مددکارانمتغيرهاي مؤثر بر بهبود عملکرد  بنديرتبه

 ترويج از ديدگاه کشاورزان

متغیرهای مؤثر بر بهبود  بندیرتبهنتايج حاصل از 

عملکرد مددکاران ترويج از ديدگاه کشاورزان در جدول 

 میزان"های آورده شده است. با توجه به نتايج، گويه (1)

ه شده توسط مددکاران يهای ترويجی ارااعتماد به توصیه

های مددکاران ترويج از طرحمیزان آگاهی "و  "ترويج

عايت ر"های و گويه رتبهباالترين  "دولتی در محیط روستا
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های کمک استفاده از رسانه" و "ه آموزشيزمان مناسب ارا

ترين پايین "دهی به کشاورزانآموزشی هنگام آموزش

ند. از آنجا که مددکاران ها را به خود اختصاص دادرتبه

ايی عاملین ترويج در میدان ترويج به عنوان بازوهای اجر

کنند، لذا میزان اعتماد به عمل انجام وظیفه می

آگاهی آنان از  ،ه شده و همچنینيهای ترويجی اراتوصیه

ترين متغیرهای های دولتی در محیط روستا از مهمطرح

 ر بهبود عملکرد آنان ذکر شده است.مؤثر ب

 
 بندی متغیرهای مؤثر بر بهبود عملکرد مددکاران ترويج از ديدگاه کشاورزانرتبه -1جدول 

انحراف  *میانگین متغیرهای

 معیار

 ضريب

 تغییرات

رتبه 

 بندی

 1 514/0 21/3 24/6 های ترويجی ارائه شده توسط مددکاران ترويجمیزان اعتماد کشاورزان به توصیه

 2 548/0 30/3 02/6 دولتی در محیط روستاهای میزان آگاهی مددکاران ترويج از طرح

میزان تناسب خدمات ترويجی ارائه شده، مددکاران ترويج با فصل کاشت، داشت و برداشت 

 محصوالت

97/5 29/3 551/0 3 

 4 584/0 32/3 68/5 ای در سطح روستاهای توسعهتشخیص کشاورزان داوطلب به منظور کمک در اجرای برنامه

 5 592/0 31/3 59/5 ترويجی ارائه شده توسط مددکاران ترويج با نیازهای کشاورزانتناسب خدمات 

استفاده مددکاران ترويج از نهادهای مشورتی مانند اداره ترويج شهرستان به منظور بهبود 

 خدمات ترويجی

37/5 26/3 607/0 6 

متنوع در رابطه با های ترويجی ارائه شده از سوی مددکاران ترويج با موضوعات تنوع پیام

 های کشاورزیفعالیت

12/5 12/3 609/0 7 

های های کسب شده توسط مددکاران ترويج در طول دورهها و مهارتانتقال اطالعات، بینش

 باز آموزی به کشاورزان

63/5 44/3 611/0 8 

 9 618/0 40/3 50/5 ای در سطح روستاهای توسعهتشويق کشاورزان داوطلب به منظور کمک در اجرای برنامه

 10 627/0 41/3 43/5 ها از سوی مددکاران ترويجمداومت در ارائه آموزش

 11 640/0 44/3 37/5 ترويجی با کارشناسان جهاد کشاورزی -های تحقیقاتیهمکاری مددکاران ترويج در طرح

 12 648/0 39/3 23/5 های آموزشی مددکاران ترويج در زمینه تسهیلگریگذراندن دوره

 13 663/0 45/3 20/5 افزايش تعداد دفعات مالقات مددکاران ترويج با کارشناسان اداره ترويج

 14 676/0 61/3 34/5 حمايت اداری از سوی جهاد کشاورزی

 15 679/0 54/3 21/5 دسترسی به متخصصان کشاورزی به منظور ارتقای دانش فنی مددکاران ترويج

مددکاران ترويج به طوری که وقت بیشتری به آموزش کاهش ساير وظايف غیر آموزشی 

 کشاورزان اختصاص دهد

08/5 42/3 673/0 16 

 17 683/0 61/3 28/5 های آموزشیاستفاده مددکاران ترويج  از نظرات کشاورزان در طول برگزاری دوره

 18 699/0 47/3 96/4 تعداد جلسات آموزشی برگزار شده توسط مددکاران ترويج از زمان شروع کشت محصوالت
 19 702/0 43/3 88/4 های مناسب جهت اجرای مزرعه نمايشیترويجی و شناسايی زمینه-اجرای مزرعه نمايشی

شرکت در سمینارها و کارگاه های آموزشی توسط مددکاران جهت ارتقای اطالعات و 

 های فنیمهارت

85/4 44/3 709/0 20 

 21 723/0 59/3 96/4 های ترويج کشاورزیانجام کالسانتخاب يا داشتن محل مناسب برای 

 22 736/0 50/3 75/4 رعايت زمان مناسب ارائه آموزش 

 23 788/0 62/3 59/4 های کمک آموزشی هنگام آموزش دهی به کشاورزاناستفاده از رسانه
 10تا 0مقیاس سنجش: *
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 یعامل ليتحل

مربوط به  یهامناسب بودن داده صیتشخبه منظور 

 یراب جيبر بهبود عملکرد مددکاران ترو رگذاریعوامل تأث

 آزمون بارتلت و شاخص ،یعامل لیتحل کیاستفاده در تکن

KMO در سطح آزمون بارتلت  یداریبه کار برده شد. معن

 KMOمقدار مناسب شاخص درصد و  99اطمینان 

مناسب بودن متغیرهای ( حاکی از همبستگی و 930/0)

به  ،قیتحق نيا در مورد نظر برای تحلیل عاملی است.

ر ب رگذاریتأث یرهایمتغ یبندو دسته يیمنظور شناسا

 Rوع ن یاکتشاف یعامل لیاز تحل جيعملکرد مددکاران ترو

 یاصل یهامؤلفه لیاستفاده شد. مدل به کار رفته، تحل

راج تعداد استخ اریبه عنوان مع ک،ي ژهيبود. مقدار و

 سه عامل امبن نيها در نظر گرفته شده است که بر اعامل

اند. را در بر گرفته ریمتغ 19استخراج شده که در کل 

 ژه،يشده به همراه مقدار و یگذارنام یاستخراج یهاعامل

( 2در جدول) یتجمع انسيو درصد وار انسيدرصد وار

  نشان داده شده است.

عامل نخست از بین سه عامل استخراجی تحت عنوان 

به  689/5با مقدار ويژه  "ای و حمايتیمشاوره"عامل 

درصد واريانس کل  089/27تنهايی تبیین کننده 

مجموعه مورد تحلیل بود. پس از آن، عامل دوم زير 

توانسته  240/4تکنولوژيکی نیز با مقدار ويژه  -ساختی 

واريانس کل را به خود درصد  191/20است در حدود 

 -)آموزشی  اختصاص دهد و در نهايت عامل سوم

 575/19توانسته است  111/4( با مقدار ويژه ارتباطی

 درصد واريانس کل را تبیین نمايد.

 
شده همراه با مقدار ويژه، درصد های استخراجعامل -2جدول 

 واريانس و درصد واريانس تجمعی 

مقدار  هاعامل

 ويژه

درصد 

 واريانس

 تبیین شده

درصد 

 واريانس

 تجمعی

 -ایمشاوره

 حمايتی

689/5 089/27 089/27 

-زيرساختی

 تکنولوژيکی

240/4 191/20 281/47 

 -آموزشی

 ارتباطی

111/4 575/19 855/66 

 

نشان ( 2ور که نتايج مندرج در جدول )طهمان

 855/66اند دهد در مجموع سه عامل فوق توانستهمی

درصد از کل واريانس عوامل تأثیرگذار بر بهبود عملکرد 

مددکاران ترويج را تبیین نمايند. در ادامه برای چرخش 

عاملی از روش وريماکس استفاده شد. بعد از مرحله 

چرخش، متغیرهايی که مربوط به هر عامل هستند، به 

پس از پردازش شوند. صورت ستونی مشخص می

امل تأثیرگذار بر بهبود عملکرد متغیرهای نمايانگر عو

های به گذاری عاملمددکاران ترويج، نسبت به نام

هر ( 3)در جدول از تحلیل عاملی اقدام شد. آمده دست

ها و متغیرهای مربوط به آن عامل همراه با يک از عامل

 ها آورده شده است.های پوشاننده آنبار عاملی و گويه
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 متغیرهای مربوط به هر يک از عوامل و میزان بارهای عاملی بدست آمده از ماتريس چرخش يافته -3جدول 

 بار عاملی متغیرها هاعامل

ره
شاو

م
ی

ا
- 

ی
ايت

حم
 

 772/0 های فنیمهارتهای آموزشی توسط مددکاران جهت ارتقای اطالعات و شرکت در سمینارها و کارگاه 

 746/0 های مناسب جهت اجرای مزرعه نمايشیترويجی و شناسايی زمینه-اجرای مزرعه نمايشی

 740/0 دسترسی به متخصصان کشاورزی به منظور ارتقای دانش فنی مددکاران ترويج

 660/0 های ترويجی ارائه شده توسط مددکاران ترويجمیزان اعتماد کشاورزان به توصیه

شده توسط مددکاران ترويج با موضوعات متنوع در طول  های کسبها و مهارتانتقال اطالعات، بینش

 های بازآموزی به کشاورزاندوره

651/0 

 647/0 ترويجی با کارشناسان جهاد کشاورزی -های تحقیقاتیهمکاری مددکاران ترويج در طرح

 624/0 ترويج شهرستان به منظور بهبود خدمات ترويجیاستفاده از نهادهای مشورتی مانند اداره 

 591/0 حمايت اداری از سوی جهاد کشاورزی

 550/0 ها از سوی مددکاران ترويجمداومت در ارائه آموزش

ی 
خت

سا
ير

ز
– 

ی
يک

وژ
نول

تک
 

 726/0 تناسب خدمات ترويجی ارائه شده توسط مددکاران ترويج با نیازهای کشاورزان

 686/0 های ترويج کشاورزیداشتن محل مناسب برای انجام کالسانتخاب يا 

 683/0 های کمک آموزشی هنگام آموزش دهی به کشاورزاناستفاده از رسانه

 676/0 های دولتی در محیط روستامیزان آگاهی مددکاران ترويج از طرح

های متنوع در رابطه با فعالیتهای ترويجی ارائه شده از سوی مددکاران ترويج با موضوعات تنوع پیام

 کشاورزی

576/0 

ی 
زش

مو
آ

– 
ی

اط
رتب

ا
 

 836/0 ای در سطح روستاهای توسعهتشخیص کشاورزان داوطلب به منظور کمک در اجرای برنامه

 734/0 افزايش تعداد دفعات مالقات مددکاران ترويج با کارشناسان اداره ترويج

 708/0 رعايت زمان مناسب ارائه آموزش

 614/0 های آموزشیاستفاده مددکاران ترويج از نظرات کشاورزان در طول برگزاری دوره

 517/0 های آموزشی مددکاران ترويج در زمینه تسهیلگریگذراندن دوره

 
 گيري و پيشنهادهانتيجه

 هایچنانچه ذکر شد، وجود مددکاران ترويج در برنامه

قابل انکار است، چرا  رشد و توسعه روستايی ضرورتی غیر

 که مطالعات گوناگون، مؤيد 

اين واقعیت است که هر جا از مددکاران ترويج در 

های توسعه روستايی و کشاورزی استفاده شده برنامه

زم اند. الهای اجرا شده موفقیت بیشتری داشتهاست، طرح

يابد که ق میبه ذکر است اين واقعیت در صورتی تحق

های درست و امکانات مناسب در جهت ريزیبرنامه

تخصصی کردن دانش و اطالعات مددکاران ترويج از طرف 

موفقیت  ،عبارت ديگرربط فراهم گردد. بههای ذیسازمان

مددکاران ترويج در انجام وظايف محوله در گروی آن است 

ی ول و مشکالت و نیازهای آنان، به عنوان عضيکه به مسا

ر توانند داز شبکه ترويج توجه شود. چرا که اين گروه می

تغییر نگرش کشاورزان جهت پذيرش و بکارگیری يک 

نقش اساسی  بهتر و با کیفیتفناوری جديد با هدف تولید 

کنند. بنابراين در اختیار گذاشتن منابع، امکانات و  ايفا

تجهیزات آموزشی مناسب در جهت توسعه و بهبود 

اين قشر کوچک از جامعه عالوه بر اين که زمینه عملکرد 

کند، دستیابی ايجاد يک نظام ترويج کارآمد را فراهم می

به يک نظام کشاورزی پايدار را در تمام نقاط دور افتاده 

با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق  کند.پذير میامکان

حاضر با هدف اصلی تحلیل عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد 

ترويج از ديدگاه کشاورزان بخش مرکزی  مددکاران

شهرستان زهک انجام گرفت. نتايج تحقیق نشان داد که 

 طتوس شده هيارا ترويجی هایتوصیه به کشاورزان اعتماد

 از ترويج مددکاران آگاهی ترويج و میزان مددکاران

را از  باالترين رتبهروستا  محیط در دولتی هایطرح

ه جهت بهبود عملکرد ديدگاه کشاورزان مورد مطالع

اند. در مجموع مددکاران ترويج به خود اختصاص داده

نتايج تحقیق نشان داد که عوامل متعددی در بهبود 

 باشند که بر اساسعملکرد مددکاران ترويج تأثیرگذار می
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نتايج تحلیل عاملی اين عوامل در سه دسته عوامل 

 -یشتکنولوژيکی، آموز -حمايتی، زير ساختی -ایمشاوره

درصد از کل واريانس  855/66ارتباطی قرار گرفتند و 

تأثیر گذار بر بهبود عملکرد مددکاران ترويج را تببین 

نمودند. با توجه به نتايج کسب شده عامل نخست که وارد 

تحلیل عاملی شده و مقدار قابل توجهی از واريانس کل را 

حمايتی  -ای به خود اختصاص داده است، عامل مشاوره

ت شرکهای پژوهش، باشد. در اين زمینه بر اساس يافتهمی

مکاری در های آموزشی و هدر سمینارها و کارگاه

 های مناسبشناسايی زمینه ترويجی، -های تحقیقیطرح

ها و جهت اجرای مزرعه نمايشی، انتقال اطالعات، بینش

شده توسط مددکاران ترويج با  های کسبمهارت

های بازآموزی به موضوعات متنوع در طول دوره

های کشاورزان، همکاری مددکاران ترويج در طرح

، ترويجی با کارشناسان جهاد کشاورزی -تحقیقاتی

حمايت اداری بايد مورد نهادهای مشورتی و  استفاده از

توجه سازمان جهاد کشاورزی جهت ارتقا دانش و تخصص 

مددکاران ترويج به عنوان عضو فعال و رابط بین 

ترويج و کشاورزان در بین جامعه کشاورزی و عاملین

روستايی قرار گیرد چرا که اين امر خود نقش مؤثری در 

ويج و موفقیت و بهبود های ترنیل به اهداف و برنامه

های اين بخش از شود. يافتهعملکرد مددکاران ترويج می

   Abdolmaleky &   (2010) Chizariهای تحقیق با يافته

 ،Azizi & Kamali  (2011)، Mirakzadeh et al. (2009)  

 مطابقت دارد.

اختیار داشتن امکانات زيرساختی  آنچه مسلم است در

د تا حدود زيادی بهبود عملکرد و در توانتکنولوژيکی می -

نهايت موفقیت مددکاران ترويج را تضمین کند. اين 

موضوع بر اساس نتايج تحقیق حاضر نیز مورد تأکید قرار 

کی تکنولوژي -گرفته است، به نحوی که عامل زير ساختی 

به عنوان عامل دوم وارد تحلیل شده است. در اين 

شده توسط  هيتناسب خدمات ترويجی ارا ،خصوص

مددکاران ترويج با نیازهای کشاورزان، انتخاب يا داشتن 

کشاورزی،  های ترويج محل مناسب برای انجام کالس

های کمک آموزشی باعث افزايش استفاده از رسانه

 شودموفقیت مددکاران ترويج در انجام وظايف محوله می

های از سوی ديگر میزان آگاهی مددکاران ترويج از طرح

ده ه شيهای ترويجی ارای در محیط روستا،  تنوع پیامدولت

از سوی مددکاران ترويج با موضوعات متنوع در رابطه با 

است که  های کشاورزی نیز از جمله عواملیفعالیت

تواند عالوه بر بهبود عملکرد، باعث افزايش اثر بخشی می

های مددکاران ترويج شود. نتايج اين بخش از فعالیت

مطابقت   .Mirakzadeh et al(2009)های افتهتحقیق با ي

دارد. بخش ديگری از عوامل تأثیرگذار بر بهبود عملکرد 

مددکاران ترويج که از طريق نتايج تحلیل عاملی به عنوان 

 -اولويت آخر بر روی آن تأکید شده است، عوامل آموزشی

های مورد تأکید در ترين مشخصهاز مهمباشد. ارتباطی می

تشخیص کشاورزان داوطلب به منظور کمک در اين بخش 

ای در سطح روستا، افزايش تعداد های توسعهاجرای برنامه

دفعات مالقات مددکاران ترويج با کارشناسان اداره ترويج، 

رعايت زمان مناسب ارائه آموزش، استفاده مددکاران 

های ترويج از نظرات کشاورزان در طول برگزاری دوره

های آموزشی مددکاران ترويج در دوره آموزشی،  گذراندن

ی اتواند به طور قابل مالحظهزمینه تسهیلگری که می

موفقیت مددکاران ترويج را مؤثر باشد. نتايج اين بخش از 

  Mirakzadeh et al.  Ifenkwe (2009)پژوهش با نتايج

 مطابقت دارد. (2012)

های اصلی پژوهش، به منظور بهبود با توجه به يافته

عملکرد مددکاران ترويج و همچنین توجه بیشتر به آنان 

های ترويجی در سطح در جهت اجرايی کردن برنامه

 گردند:ه میيهای زير ارامنطقه مورد بررسی پیشنهاد

با توجه به نتايج تحلیل عاملی و قرار گرفتن عامل  -

 شودحمايتی در اولويت نخست پیشنهاد می -ایمشاوره

ی هابود عملکرد مددکاران ترويج حمايتکه در راستای به

اداری بیشتری از سوی دولت و سازمان جهاد کشاورزی 

ها بتوانند با توان بیشتری در انجام صورت پذيرد تا آن

 های خود گام بردارند.وظايف و مأموريت

با توجه به نتايج تحلیل عاملی و تاکید بر اهمیت  -

ه شده از سوی ياهای ترويجی ارتنوع پیام مانندمواردی 

های کمک آموزشی، مددکاران ترويج، استفاده از رسانه

های انتخاب يا داشتن محل مناسب برای انجام کالس

کردن تخصصیشود عالوه بر ترويجی پیشنهاد می

های مددکاران از طريق انتخاب مددکاران فقط در فعالیت

يک زمینه خاص مانند کشاورزی، دامپروری و يا منابع 

یزات و ، تجهتسهیالتهای الزم به ويژه پشتیبانی ،طبیعی

امکانات آموزشی جديد با هدف توسعه و گسترش 
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های کشاورزی در اختیار مددکاران ترويج افزون فعالیتزرو

 قرار گیرد.

با در نظر گرفتن نتايج تحقیق مبنی بر اهمیت عامل  -

شود با انجام نیازسنجی ارتباطی پیشنهاد می -آموزشی 

هايی ی مددکاران ترويج، نسبت به برگزاری دورهآموزش

های آموزشی اقدام آموزشی ضمن خدمت در قالب گارگاه

شود تا عالوه بر تسهیل و تسريع ارتباط میان کشاورزان و 

های ها با شیوهآنمددکاران ترويج از طريق آشنايی 

صحیح برقراری ارتباط، ارايه خدمات آموزشی از سوی 

ريزی شده به کشاوزان به گونه برنامهمددکاران ترويج 

 منتقل شود.
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