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 چکیده

 

گردد که زان در کنار سایر عوامل و امکانات تولید موجب میارتقاي دانش کشاور
گیري مناسب و بجا از تکنولوژي، به یک سطح مطلوب و معقول در روند کشاورزان با بهره

فعالیت اثربخشی یـابی معادله ساختاريمنظـور مـدلتحقیق حاضر به تولید دست پیدا کنند.
انجام  استان مازندران کارنش کشاورزان توتونسطح دا هاي آموزشی ترویجی پیرامون ارتقاي

انجام شد. جامعه  همبستگی _توصیفی  روش تحقیق از نوع کاربردي بوده که به این شد.
هاي ترویجی است که حداقل یک بار در دوره کاريآماري مطالعه شامل کشاورزان توتون

با  کارانر از توتوننف 306جدول مورگان تعداد و براساس  (N= 1500)شرکت کرده باشند 
نامه ها پرسشآوري دادهند. ابزار جمعشد انتخاب اي با انتساب متناسبطبقه گیرينمونه روش

منابع طبیعی  دانشگاه کشاورزي استادانی از دانشکده و متخصصان بود که روایی آن توسط
ک ضریب واحد ساري و پایایی آن با کم اسالمی آزاد دانشگاه کشاورزي گرگان و دانشکده

 94/0تا  77/0مورد تایید قرار گرفت. دامنه ضریب آلفاي کرونباخ متغیرها از  کرونباخ آلفاي
هاي آموزشی و کار اثربخشی فعالیتدرصد کشاورزان توتون 12ها نشان داد که بود. یافته

 5/20درصد متوسط و   4/39درصد خوب،  2/28ترویجی پیرامون ارتقاي دانش را عالی، 
 ،یابی معادلـه سـاختاريبا توجه به نتایج مدل ،همچنین .اندف ارزیابی نمودهدرصد ضعی

استان  کارسطح دانش کشاورزان توتون هاي آموزشی ترویجی پیرامون ارتقاياثربخشی فعالیت
هاي اثربخشی فعالیت ترین عامل مؤثر بـرپذیرد که مهماز عناصر مختلف تأثیر میمازندران 

است که ضریب مسیر آن  هاي آموزشی و ترویجیغیر محتواي فعالیتآموزشی ترویجی، مت
نیز به میزان کاران هاي آموزشی و ترویجی با نیاز توتونمتغیر تطابق فعالیتباشد. می325/0
 .تأثیر دارددر ارتقاء دانش  هاي آموزشی ترویجیاثربخشی فعالیتدر  302/0

 

 دلمکار، دانش کشاورزان توتونترویجی،  آموزشی هايفعالیت، اثربخشی :يکلیدهاي واژه

 .ساختاري معادله یابی
 

 مقدمه
توجه به بخش کشاورزي یکی ازمحورهاي اساسی 

رود. سهم بخش به شمار می توسعه اقتصادي کشور

کشاورزي در ایجاد اشتغال ؛ کمک به درآمد ملی و تولید 
ها از جمله مواردي غذا و همکاري متقابل با سایر بخش

ه اهمیت و ضرورت توجه به این بخش را به است ک
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در این بین  .(Akbari et al., 2011) دهدخوبی نشان می
هاي کشت در نظام توتون یکی از گیاهان مهم تجاري

است که در اقتصاد کشورهاي تولید کننده  تخصصی
هاي نقش مهمی را دارد و درآمد حاصل از فرآورده

ملی کشورهاي مختلف این گیاه رقم مهمی از درآمد 
. (Zamani., 2010)دهد تولید کننده را تشکیل می

براساس اعالم سازمان جهانی خواربار و کشاورزي، توتون 
هاي آن از نظر ارزش چهارمین محصول و فرآورده

هم  .(F.A.O, 2007)آید وارداتی ایران به حساب می
اکنون سهم محصول توتون داخلی در تولید سیگارت در 

 Yearbook  of Agricultural)باشدمی صددر 20ایران 

Tobacco General Department., 2010) با توجه به .
و دستیابی به توتون داخلی  وضعیت موجود تولید

هاي خارجی خودکفایی و کاهش وابستگی به توتون
اما  رسد.توجه به این محصول تجاري ضروري به نظر می

ن واقعیت است کاران بیانگر اینگاهی به عملکرد توتون
قابل حصول،  عملکرد و کشاورزان واقعی عملکرد بینکه 

 Tirtash Tobacco) تفاوت قابل توجهی وجود دارد

Research Institute., 2013) . مطابق آمارهاي در
 1392دسترس از انستیتو تحقیقات توتون تیرتاش در 

میانگین عملکرد کشاورزان توتونکار استان مازندران براي 
کیلوگرم در هکتار بوده  1200اي برابر با خانهمرقم گر

می توان با مدیریت صحیح کشت  در حالی که ؛است
مانند مقدار کود نیتروژن، زمان سرزنی، تاریخ کاشت و 

کیلوگرم  2500اي را تا خانهعملکرد رقم گرم مانند آن
در شرایط بدون آبیاري در استان مازندران افزایش داد، 

ز مهمترین دالیل شکاف عملکرد (خالء یکی ا ،بنابراین
کاري در این استان، کمبود دانش فنی عملکرد) توتون
 اثربخشی بررسیباشد. این امر ضرورت توتونکاران می

دانش  سطح ارتقاي در ترویجی آموزشی هايفعالیت
کند. بهبود دانش و را ایجاب می کارکشاورزان توتون

هاي جدیدي شها و رومهارت کشاورزان شامل تکنیک
طور سطح قابلیت تولید کشاورزان را بهاست که بتواند 

. ) (Moayedi & Azizi, 2012گیري افزایش دهد چشم
دانش کشاورزان در کنار سایر عوامل و  سطح ارتقاي

گیري ها با بهرهگردد که آنامکانات تولید موجب می
مناسب و بجا از تکنولوژي، به یک سطح مطلوب و 

 Enayati rad et)وند تولید دست پیدا کنند معقول در ر

al., 2009) . آموزش دانش فنی و فراهم نمودن شرایط
هاي برداران از طریق برنامهها توسط بهرهکاربرد مهارت

دهد ترویجی اساس توسعه کشاورزي را تشکیل می
(Mirgohar & Movahed Mohammady., 2009)  در

، انتخاب و اشاعه دار تعیینبخش کشاورزي، ترویج عهده
هاي نوین است، این نهاد با شناخت کافی از همه فناوري
تواند دانش ها، امکانات و کمبودهاي موجود میزمینه

هاي هاي مناسب را شناسایی، شیوهفنی و فناوري
هاي آموزشی را براي مناسب انتقال را مشخص و برنامه

 .(Herbert & Gavin,1995) ریزي کندبرداران طرحبهره
Anderson & Feder )2004( را ترویج نقش ترینمهم 

حرفه هايفعالیت نظر مورد حیطه در انسانی منابع توسعه
 ها،مهارت دانش، بهبود توسعه منابع انسانی .دانندمی اي

 آموزش .(Saeed, 2003 )باشد می هاخالقیت و هانگرش

 و مختلف هايروش از استفاده با کشاورزي ترویج و

 مورد اهداف راستاي در مناسب آموزشی امکانات و لوسای

 قرار آموزش مورد خویش را نفعانذي و مخاطبان نظر،

ارتقاي  و نگرش بینش، ،دانش در الزم تغییرات تا داده
 ,.Solouki et al)آورد  وجود به آنها در را الزم هايمهارت

دوره برگزاري و ترویجی آموزشی هايفعالیت  .(2010
در مراحل مختلف کشت توتون در  ترویجی شیآموز هاي

انجام شده است و کاري استان مازندران مناطق توتون
 هايفعالیت بررسی تحلیل اثربخشی حاضر به تحقیق

کشاورزان  دانش ارتقاي سطح پیرامون ترویجی آموزشی
اثر بخشی  که شایان ذکر است پرداخته است. کارتوتون

نظران و صاحب اي دارد ومفهوم وسیع و گسترده
اند. اندیشمندان، تعاریف گوناگونی از آن به عمل آورده

Price بخشی را به عنوان درجه و میزان دسترسی به اثر
 ,.Ghiasvand Ghiasi et al)اهداف، تعریف نموده است 

منظور از اثربخشی در این تحقیق، یک روش  .(2007
 هايارزشیابی است که به کمک آن دستاوردهاي فعالیت

کاري در زمینه ارتقاي دانش ترویجی توتون آموزشی
نماید که کاران مشخص گردد. در واقع تعیین میتوتون

ترویجی  آموزشی هايهاي فعالیتآیا اهداف و ماموریت
کاران به طور کاري در زمینه ارتقاي دانش توتونتوتون

مطالعاتی در ارتباط با موضوع  موثري محقق شده است؟
است که در این بخش به نتایج  جام گرفتهاین پژوهش ان

  پژوهش از حاصل نتایج شود.برخی از آنها اشاره می
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Genaat)2006  (ترویجی هايدوره اثربخشی روي که 

 گرمسار مراتع شهرستان احیاي و حفظ در منظوره چند

 میزان تحصیالت، سطح بین که داد نشان انجام شد

 نیاز با محتوا نطباقا میزان نیاز آموزشی، با هدف انطباق

میزان  آموزشی، مطالب بودن فهم قابل و واضح آموزشی،
 در مجدد شرکت به تمایل برداران،بهره با آموزشگر ارتباط

 نو آموزشی، هاياز دوره رضایت آموزشی، هايکالس

 شرایط با آموزشی محیط انطباق و آموزشی مطالب بودن

 هايدوره شیاثربخ یعنی وابسته متغیر برداران بابهره

 (2004) دارد. وجود دارمعنی و مثبت رابطه ترویجی

Renchie et al عنوان اثربخشی برنامه تحت ايدرمقاله
 یافتند که دست نتیجه این کشاورزان به آموزشی هاي

تحقق  با تحصیالت سطح و کشاورزي سابقه سن، بین
 از حاصل نتایج وجود ندارد. داريمعنی رابطه اهداف،

بررسی اثربخشی  که به Solouki et al (2010)پژوهش 
هاي آموزشی و ترویجی درارتقاي سطح دانش فعالیت

هاي تولیدي کشاورزي استان سمنان اعضاي تعاونی
عوامل مربوط به محتواي  بین که دادند نشان پرداختند

هاي آموزشی مربوط به مراحل تولید آموزشی، برنامه
 نیاز با محتوا انطباقمحصول، عوامل مربوط به آموزشگر، 

 یعنی وابسته متغیر آوري و مشارکت باآموزشی، فن

هاي آموزشی و ترویجی در ارتقاي فعالیت اثربخشی
 نتایج دارد. وجود دارمعنی و مثبت رابطه سطح دانش

نشان دادند که  Jannat et al (2010)پژوهش  از حاصل
، بین متغیر وابسته دانش فنی گاوداران و متغیرهاي سن

جنسیت، سطح تحصیالت، سابقه دامپروري، میزان 
هاي آموزشی و میزان مطالعه نشریات شرکت در کالس

 از حاصل نتایج .داري وجود داردترویجی رابطه معنی

   و Motamed )2005(،  (2004) Ganeh پژوهش 

Barret et al (2005)  متغیرهاي بین که نشان داد 
گیري از بهره زشی،هاي آموهاي محتواي فعالیتویژگی

کشاورزان، میزان استفاده از تکنولوژي آموزشی و نظرات 

داري با متغیر وابسته رابطه معنی هاي آموزشگرویژگی
 Kalantari et (2005) پژوهش از حاصل نتایج وجود دارد.

al.  نشان داد که بین متغیر وابسته دانش فنی کشاورزان
ت زمین، سطح صیالت، نوع مالکیو متغیرهاي میزان تح

داري وجود دارد اما بین متغیر سن کشت رابطه معنیزیر
داري و سابقه کشاورزي با متغیر وابسته رابطه معنی

 Enayati (2009)پژوهش  از حاصل نتایج .وجود ندارد

rad  et al  نشان داد که بین متغیر وابسته دانش فنی
کشاورزان و متغیرهاي سن، سابقه فعالیت کشاورزي، 

زیر کشت، تعداد فرزندان و تعداد افراد خانواده سطح 
اما بین متغیرهاي  ،داري وجود داردرابطه منفی و معنی

هاي ارتباطی با سطح سواد و میزان استفاده از کانال
 نتایج .داري وجود داردمتغیر وابسته رابطه مثبت و معنی

داد که بین نشان  Hayati (1995)  پژوهش از حاصل
دانش فنی کشاورزان در زمینه کشاورزي متغیر وابسته 

پایدار و متغیرهاي سواد، انگیزه پیشرفت، میزان کل 
تولید گندم و سطح زیرکشت گندم همبستگی مثبت و 

 (1988) پژوهش از حاصل نتایج وجود دارد.داري معنی

Sharma et al  نشان داد که بین متغیر وابسته دانش
اجتماعی،  -اديفنی کشاورزان و متغیرهاي وضعیت اقتص

اندازه واحد زراعی، رفتارهاي ارتباطی و میزان مشارکت 
داري وجود دارد اما اجتمایی آنها رابطه مثبت و معنی

اي هاي فردي با متغیر وابسته رابطهبین متغیر ویژگی
ها گونه که از مرور پیشینه نگاشتههمان .وجود ندارد

آموزشی و هاي فعالیتپیداست، عوامل موثر بر اثربخشی 
ترویجی پیرامون ارتقاي دانش در ابعاد مختلف مورد 
بررسی قرار گرفته است و لذا با تاثیر از این مطالعات 

 ).1چارچوب نظري پژوهش تدوین شده است (نگاره 
 اثربخشی یـابی معادله ساختاريمـدل تحقیق کلی هدف

سطح  هاي آموزشی ترویجی پیرامون ارتقايفعالیت
 .باشدمی استان مازندران کارتوتوندانش کشاورزان 
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 چارچوب نظري تحقیق -1نگاره 
 

 تحقیقروش 
پژوهش حاضر در زمره تحقیقات همبستگی با 

هاي الگویابی علی قرار می گیرد که استفاده از روش
-شامل تحلیل مسیر و الگویابی معادالت ساختاري می

ادالت ساختاري پژوهشگران را قادر شوند. الگویابی مع
تحلیل مسیر را با متغیرهاي مکنون انجام  تا سازدمی

 چهار شامل تحقیق این در مورد بررسی منطقه دهند.

 مازندران بهشهر استان و نکاء ساري، میاندرود، شهرستان
 شرکت دخانیات، آمار و تفصیلی نتایج براساس کهبود 

کشاورز توتون 1500ايدار 1390سال در مازندران استان
هاي آموزشی و است که حداقل یک بار در دوره کاري

جهت تعیین حجم نمونه  ترویجی شرکت کرده باشند.
 Krejcie, & Morganگیري تحقیق از جدول نمونه

-هنفر ب 306تعداد بر این اساس استفاده شد که  1970)(
 کارانعنوان نمونه تعیین گردید. با توجه به توزیع توتون

گیري به صورت تصادفی هاي استان، نمونهدر شهرستان
 306و با روش انتساب متناسب صورت گرفت. از تعداد 

درصد تکمیل و جمع 85حدود نامه توزیع شده، پرسش
 تحقیق این استفاده در مورد اصلی ابزار آوري گردید.

 نظري، مبانی از استفاده با واالتس است. بوده نامهپرسش

 که شد تحقیق، طراحی و فرضیات شده مانجا تحقیقات

آن  روي بر الزم اصالحات پایایی، و روایی تعیین از پس
 استفاده آن تکمیل براي میدانی روش از و پذیرفت صورت

 و متخصصان نظر کسب با نامهپرسش رواییگردید. 

طبیعی منابع دانشگاه کشاورزي استادانی از دانشکده
واحد  اسالمی آزاد اهدانشگ کشاورزي گرگان و دانشکده

هاي اثربخشی فعالیت
آموزشی و ترویجی در ارتقاء 

 دانش

هاي محتواي فعالیت

و  آموزشی
 ترویجی

هاي ویژگی
 آموزشگر

هاي تطابق فعالیت
آموزشی و ترویجی با 

 کشاورزاننیاز 

هاي روش
 آموزشی

ارتباطی  هايکانال
 اطالعات دریافت

 هايویژگی
 زراعی  و فردي
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نامه توسط ساري مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسش
آزمون مقدماتی در خارج از نمونه اصلی تعیین شد و 

نامه بین هاي مختلف پرسشضریب آلفاي کرونباخ بخش
تاثیر   به منظور سنجش محاسبه شد. 94/0تا  77/0

هاي آموزشی و ترویجی در ارتقاي دانش توتونفعالیت
چند کاري، به طور کارکردي، کاران در زمینه توتون

-هاي زراعت و اصالحتوسط متخصصین گروه سوال؟
صنعت و تکنولوژي  ،پزشکی و همچنیننباتات، گیاه

مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در رابطه با زمان خزانه 
گیري، زمان سرزنی نشاء، زمان آماده کردن زمین، تاریخ 

انتخاب نوع رقم و واریته،  کاشت توتون در منطقه،
آن، تراکم بوته، مقدار  انتخاب بذر مناسب و ضد عفونی

 هاي شیمیایی، زمان مناسب برداشت توتون،مصرف کود
آوري، جور و مراحل عمل، نوع سموم مبازره با آفات

بندي مطرح شد و از طیف پنج بندي و مراحل عدلدسته
(بسیارکم اي لیکرت براي پاسخ ها استفاده شد گزینه

)) و در نهایت میزان تاثیر فعالیتهاي 5) تا بسیار زیاد (1(
کاران نسبت آموزشی و ترویجی در ارتقاي دانش توتون

ها به چهار سطح، ضعیف، متوسط، خوب و به این فعالیت
بندي براساس دو این گروه بندي شدند.عالی رتبه

مشخصه میانگین و انحراف معیار دانش فنی، بر اساس 
  .) به شرح زیر انجام شد۱ISDM(بطه را

A = ضعيف  A < Mean – St.d 

B = متوسط Mean – St.d ≤ B < Mean 

                                                                                  
1. Interval Of Standard Divation From The Mean 

C = خوب Mean ≤ C < Mean + St.d 

D = عالی D≥ Mean + St.d 
 

 هايکانال :شاملمتغیرهاي مستقل این تحقیق 
ق هاي آموزشگر، تطاب، ویژگیاطالعات دریافتارتباطی 

کاران، و ترویجی با نیاز توتون هاي آموزشیفعالیت
و   هاي آموزشی و ترویجیهاي محتواي فعالیتویژگی
 ،در این تحقیق شد.بامی زراعی  و فردي هايویژگی

 )پنهان( مکنون متغیرهاي بین خطی روابطبراي بررسی 
 ساختاري معادالت یابیمدلاز روش   آشکار متغیرهاي و

شده است که  استفاده  ی)یجز مربعات حداقل ( روش
 تفسیر و تحلیل و تجزیه براي جدید هايروش از یکی

 .استمتغیري  چند علی
 و بحث هایافته

 هاي فردي و زراعی کشاورزان ویژگی

-ویژگی هزمین در 1 جدول از حاصل جینتا براساس
 ترین بیش سن، لحاظ از ،نکشاورزا زراعی و فردي هاي

 سال 50 ات 41 سنی محدوده در درصد) 7/37( فراوانی

 به مربوط فراوانی ترینبیش کشت سابقه لحاظ از و بودند

 9/31سال ( 10تا  5درصد) و  9/31سال ( 10تا  5 گروه
درصد   67. از لحاظ سواد در حدود است بودهدرصد)  

تر از آن کار در سطح سیکل و پایینکشاورزان توتون
 40( فراوانی ترینبیش سطح زیر کشتاز لحاظ  بودند.
از بین افراد  هکتار بود و 1تا  5/0د) مربوط به رده درص
درصد) کشت اصلی آنها  2/71نفر ( 185  مطالعه مورد

 کاري بوده است.توتون
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 کاراناي و زراعی توتونهاي فردي، حرفهفرآوانی ویژگی -1جدول 
 متغیر سطوح متغیر فراوانی درصد میانگین انحراف معیار

37/9 05/44 

1/8 
3/27 
7/37 
2/21 
1/3 
7/2 

21 
71 
98 
55 
8 
7 

30-20 
40-31 
50-41 
60-51 

 و باالتر 61
 پاسخ نداده

 سن (سال)

08/6 11/3 

2/9 
9/31 
9/31 

25 
5/1 

24 
83 
83 
65 
4 

 5کمتر از
10-5 
15-10 

 15باالي 
 بدون جواب

 سابقه کشت (سال)

82/0 5/2 

10 
40 

9/36 
2/11 
9/1 

26 
104 
96 
29 
5 

 5/0کمتر از 
1-5/0 

2-1 
 2بیشتر از 

 بدون جواب

 سطح زیرکشت (هکتار)

  

3/12 
3/22 
7/32 
3/27 
1/3 
3/2 

32 
58 
85 
71 
8 
6 

 بی سواد
 خواندن و نوشتن

 سیکل
 دیپلم

 فوق دیپلم
 بدون جواب

 سطح سواد

  
2/71 
2/27 
2/1 

185 
72 
3 

 بلی
 خیر

 بدون جواب
 کشت اصلی

 
هاي عالیتف اثربخشیبندي در این تحقیق براي گروه

از  کارانآموزشی و ترویجی پیرامون ارتقاي دانش توتون
که شرح آن در روش تحقیق ذکر شده  ISDMرابطه 

هاي به دست آمده به چهار استفاده گردید و داده ،است
بندي شد. بر سطح، ضعیف، متوسط، خوب و عالی گروه

 نفر از کشاورزان 53 )،2(اساس نتایج حاصل از جدول 
آموزشی و ترویجی پیرامون ارتقاي هاي عالیتف اثربخشی

نفر  31نفر متوسط و   73نفر خوب،  102را عالی،  دانش
 اند. ضعیف ارزیابی نموده

 
 کارانهاي آموزشی و ترویجی پیرامون ارتقاي دانش توتونبندي میزان اثربخشی فعالیتگروه 2جدول 

 اوانی تجمعیدرصد فر درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی اثربخشی 
 12 12 9/11 31 ضعیف
 2/40 2/28 1/28 73 متوسط
 5/79 4/39 2/39 102 خوب
 100 5/20 4/20 53 عالی

   4/0 1 پاسخ نداده
   100 260 جمع
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 هايفعالیت اثربخشی ساختاري معادله یابیمدل

دانش  سطح ارتقاي پیرامون ترویجی آموزشی
 کارکشاورزان توتون

 پیرامون ترویجی آموزشی هايفعالیت اثربخشی

 مختلف عناصر از کاردانش کشاورزان توتون سطح ارتقاي

 اثربخشی ترین عامل مؤثر بـرکه مهم پذیرندمی تأثیر
ي هامحتواي فعالیت هاي آموزشی ترویجی، متغیرفعالیت

-می325/0است که ضریب مسیر آن  آموزشی و ترویجی
نیاز  و ترویجی با هاي آموزشیتطابق فعالیتمتغیر باشد. 
فعالیت اثربخشیدر  302/0نیز به میزان  کارانتوتون

 لشک( تأثیر دارددانش  يدر ارتقا هاي آموزشی ترویجی

 گیري شامل بررسی اعتبارآزمون الگوي اندازه). 2
ها و (روایی واگرا) سازه (همسانی درونی) و روایی

ا از  هشود. جهت بررسی اعتبار سازهابزارهاي پژوهش می
اعتبار ترکیبی  -2ها، اعتبار هر یک از گویه -1سه مالك 

متوسط واریانس استخراج شده  -3و  هاهر یک از سازه
ها،  از استفاده شده است و براي بررسی روایی سازه

 )AVE(استخراج شده  انسیمتوسط وارمالك جذر 
ها استفاده شده است که باید بیشتر از همبستگی سازه

 4و  3هاي هاي دیگر باشد. در جدولآن سازه با سازه
-ها ارایه شدهوط به بررسی پایایی و روایی سازهنتایج مرب

 ها هستند.اند، که نشانگر پایایی و روایی مناسب سازه
 

 
  استان مازندران یجی کشاورزان توتونکار درهاي آموزشی تروالگوي آزمون شده اثربخشی فعالیت - 2 شکل
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 نتایج بررسی اعتبار گویه هاي متغیرهاي وابسته و مستقل پژوهش  -3جدول 
  

 بار عاملی عالمت اختصاري
متوسط واریانس 
استخراج شده 

 )AVEسازه(

اعتبار ترکیبی 
 Compositeسازه(

reliability( 

کانال
هاي ارتباطی
 (C
om

m
unication 

channels)
 

 C1 632/0 کشاورزان با تجربه

502/0 842/0 

 C2 549/0 تماس حضوري با مروجان
 C3 628/0 بازدید از مزارع نمونه

 C4 621/0 کار به مرکز تحقیقاتمراجعه توتون
 C5 690/0 هاي تحقیقی تطبیقیطرح

 C6 639/0 نشریات و پوسترها
 C7 731/0 هاي آموزشی ترویجیشرکت در کالس

 C8 564/0 فیلم آموزشی و ویدویی

تطابق
 

ت
فعالی

¬
هاي
 

آموزشی
 و 

ترویجی
 با 

نیاز
 

توتون
¬

کاران
 

extension-
education activities 

com
patibility w

ith educational 
need

 

 CO1 670/0 آماده کردن خزانه

521/0 915/0 

 CO2 697/0 ها در خزانهمبارزه با آفات و بیماري
 CO3 778/0 آماده سازي زمین براي کشت توتون

 CO4 626/0 استفاده ازکودهاي شیمیایی
 CO5 754/0 هاي هرزمبارزه با علف

 CO6 600/0 نشاکاري
 CO7 624/0 برگچینی

 CO8 790/0 عمل آوري توتون
 CO9 797/0 بندي جور و دسته

 CO10 826/0 بندي (بسته بندي) عدل

محتواي فعالیهاي ترویجی 
 

extension-education activities 
content

 

 CON1 740/0 هاي آموزشی ترویجیبرگزاري فعالیت مکان مناسب

702/0 944/0 

هاي گیري از نظرات توتونکاران در فعالیتبهره
 آموزشی و ترویجی

CON2 879/0 

 CON3 844/0 آموزشی و ترویجی مطالب بودن فهم و قابل واضح
 CON4 856/0 عملی و عینی بودن موضوعات آموزشی و ترویجی

آموزشی ارایه شده در فعالیت مطالب بودن نو و جدید
 آموزشی و ترویجی هاي

CON5 856/0 

 CON6 864/0 کاربردي بودن مطالب آموخته شده در محیط مزرعه
برگزاري فعالیتهاي آموزشی و ترویجی در زمان 

 سبمنا
CON7 842/0 

ت
فعالی

¬
هاي
 

آموزشی
 

ترویجی
 

پیرامون
 

ارتقاي
 

سطح
 

ش
دان

 
Extension Education A

ctivities on 
Prom

oting know
ledge

 

 K1 638/0 زمان خزانه گیري                           

574/0 945/0 

 K2 753/0 زمان سرزنی نشاء
 K3 874/0 زمان اماده کردن زمین 

 K4 803/0 کاشت توتون در منطقهتاریخ 
 K5 839/0 انتخاب نوع رقم و واریته

 K6 770/0 انتخاب بذر مناسب و ضد عفونی آن
 K7 613/0 تراکم بوته 

 K8 773/0 مقدار مصرف کود هاي شیمیایی                      
 K9 701/0 زمان مناسب برداشت توتون

 K10 827/0 آفات  نوع سموم مبازره با
 K11 827/0 مراحل عمل آوري

 K12 674/0 مراحل جور و دسته بندي
 K13 734/0 مراحل عدل بندي

ویژگی
هاي آموزشگر
 

instructor 
C

haracteristics
توانایی مروجان در ساده سازي و ارایه شفاف مطالب  

 آموزشی
CH1 917/0 

قراري ارتباط دوستانه و صمیمانه توانایی مروجان دربر 881/0 712/0
 با توتونکاران

CH2 799/0 

هاي استفاده مروج از وسائل کمک آموزشی در فعالیت
 آموزشی ترویجی

CH3 811/0 

ش
رو

آموزشیهاي 
 Training 

m
ethods

 T1 744/0 گروهی بحث 

 T2 744/0 پاسخ و پرسش 846/0 580/0
 T3 814/0 عملی آموزش

 T4 742/0 انفرادي هايآموزش
 Education Level Education 1 1 1  سطح تحصیالت

 Age Age 1 1 1 سن
 Cultivation level Cultivation 1 1 1سطح کشت 
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 ماتریس همبستگی و جذر میانگین واریانس استخراج شده هر یک از متغیرهاي پژوهش 4جدول 

 
 هايکانال

 دریافت
 اطالعات

 سن
سطح 

 تحصیالت
هاي گیویژ

 آموزشگر

-روش
هاي 

 آموزشی
 سطح کشت

-تطابق فعالیت
هاي آموزشی و 
ترویجی با نیاز 

 کارانتوتون

محتواي 
هاي فعالیت

آموزشی و 
 ترویجی

اثربخشی 
 فعالیتها

 دریافت هايکانال
 اطالعات

*634/0         

        1* -318/0 سن

       1* 280/0 355/0 سطح تحصیالت

      843/0* 422/0 -173/0 339/0 هاي آموزشگرویژگی

     761/0* 313/0 233/0 -052/0 430/0 هاي آموزشیروش

    1* 089/0 169/0 012/0 016/0 181/0 سطح کشت

هاي تطابق فعالیت
آموزشی و ترویجی با 

 کاراننیاز توتون
534/0 099/0 308/0 272/0 520/0 187/0 *721/0   

هاي محتواي فعالیت
 ترویجیآموزشی و 

393/0 063/0 393/0 790/0 485/0 197/0 448/0 *840/0  

 757/0* 430/0 /440 169/0 192/0 336/0 241/0 144/0 384/0 اثربخشی فعالیتها

 جذر میانگین واریانس استخراج شده هر یک از سازه ها*: 
 

و فرضیه هاي پژوهش  PLSآزمون الگوي ساختاري 
 R^2و مقادیر  (Beta)از طریق بررسی ضرایب مسیر

امکان پذیر است. ضرایب مسیر براي تعیین سهم هر یک 
از متغیرهاي پیشبین در تبیین واریانس متغیر مالك 

نشانگر واریانس  R^2گیرند و مورد استفاده قرار می
تبیین شده متغیر مالك توسط متغیرهاي پیشبین است. 

 دریافتارتباطی  هايکانالهاي در پژوهش حاضر متغیر
هاي هاي آموزشگر، تطابق فعالیتویژگی ،عاتاطال

-کاران، محتواي فعالیتآموزشی و ترویجی با نیاز توتون
هاي آموزشی، سطح هاي آموزشی و ترویجی، روش

تحصیالت، سطح کشت و سن سازه هاي نهفته در الگوي 
ضرایب مسیر و معنی  5پیشنهادي هستند که در جدول 

اند. ر الگو گزارش شدههاي نهفته دداري مربوط به سازه

 به مربوط تغییرات ازدرصد  6/30 است، ذکر شایان

 ارتقاي پیرامون ترویجی آموزشی هايفعالیت اثربخشی

تطابق  متغیرهاي توسط ،کاردانش کشاورزان توتون سطح
کاران و هاي آموزشی و ترویجی با نیاز توتونفعالیت

 شودمی تبیین هاي آموزشی و ترویجیمحتواي فعالیت

 هايفعالیت اثربخشی ختاريسا لهمعاد است ذکر به الزم

دانش کشاورزان  سطح ارتقاي پیرامون ترویجی آموزشی
 :باشدزیر می شرح به کارتوتون

 1x=  هاي آموزشی و ترویجیمحتواي فعالیت
 2x=  هاي آموزشی و ترویجیمحتواي فعالیت

 Y=  اثربخشی                                    
Y=0/325 (x1) + 0/302 (x2)           R2 = 30/6 
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 ضرایب مسیر مربوط به سازه هاي نهفته در الگو  5جدول 
 T Statistics P Values ضریب مسیر متغیر

 170/0 375/1 158/0 اطالعات دریافت هايکانال
 439/0 775/0 -056/0 سن

 986/0 017/0 -002/0 سطح تحصیالت
 934/0 083/0 -012/0 وزشگرهاي آمویژگی
 052/0 946/1 -193/0 هاي آموزشیروش

 639/0 470/0 038/0 سطح کشت
 046/0 999/1 302/0 کارانهاي آموزشی و ترویجی با نیاز توتونتطابق فعالیت

 038/0 084/2 325/0 هاي آموزشی و ترویجیمحتواي فعالیت
 

نتایج آزمون مربوط به بررسی کیفیت   6جدول 
گیري نشان داده شده است. در جدول ابزارهاي  اندازه

مجموع مجذورات مشاهدات براي هر بلوك  ssoذیل 
بینی براي مجموع مجذور خطاهاي پیش sseپنهان را، 

 نیز شاخص اعتبار  sse/ssoهر بلوك متغیر پنهان را و 

را نشان می دهد. اگر شاخص   cv- comاشتراك  یا 
غیرهاي پنهان مثبت باشد مدل وارسی اعتبار اشتراك مت

-گیري کیفیت مناسب دارد. چنانچه مشاهده میهانداز
کنید مدل ما نیز براساس این معیار مثبت بودن مقادیر، 

 مناسب است.
 

 نتایج آزمون بررسی اعتبار اشتراك متغیرهاي پنهان  6جدول 
 SSO SSE 1-SSE/SSO متغیر
 227/0 048/618 800 اطالعات دریافت هايکانال
 1  100 سن

 1  100 سطح تحصیالت
 397/0 756/180 300 هاي آموزشگرویژگی
 297/0 320/281 400 هاي آموزشیروش

 1  100 سطح کشت
 412/0 174/588 1000 کارانهاي آموزشی و ترویجی با نیاز توتونتطابق فعالیت

 588/0 386/288 700 هاي آموزشی و ترویجیمحتواي فعالیت
 491/0 247/661 1300 ی فعالیتهااثربخش
 

 بحث
پزوهش حاضر با هدف الگویابی و بررسی رابطه بین 

 ارتقاي پیرامون ترویجی آموزشی هايفعالیت اثربخشی

 هايکانالو متغیرهاي  کاردانش کشاورزان توتون سطح
هاي آموزشگر، تطابق ، ویژگیاطالعات دریافتارتباطی 

کاران، ا نیاز توتونهاي آموزشی و ترویجی بفعالیت
هاي هاي آموزشی و ترویجی، روشمحتواي فعالیت

انجام شد.  آموزشی، سطح تحصیالت، سطح کشت و سن
براي نیل به این مقصود، با توجه به پیشینه نظري و 
تجربی، الگوي مفهومی پیشنهاد و با استفاده از روش 
الگویابی معادالت ساختاري مورد آزمون قرار گرفت. 

درصد  6/30نشان داد که الگوي پیشنهادي نتایج 

 پیرامون ترویجی آموزشی هايفعالیت واریانس اثربخشی

کند. معنادار بودن بینی میرا پیش دانش سطح ارتقاي
بر  ،هاي آموزشی و ترویجیمحتواي فعالیتاثر مستقیم 

اثربخشی مبین این امر است که هر چه محتواي این 
محتواي  هاي متغیرملی گویهها با توجه به بار عافعالیت
 ،کاربردي بودنهاي آموزشی و ترویجی به سمت فعالیت

 فهم قابل و واضحو  عملی و عینی بودن ،بودن نو و دیجد
 ترویجی آموزشی هايفعالیت پیش رود اثربخشی بودن

کار نیز دانش کشاورزان توتون سطح ارتقاي پیرامون
 تحقیقات و اهاین یافته با بررسیکه  یابدافزایش می

، )Motamed )2005 گرفته توسط صورت
Genaat)2006(، Ganeh )2004( و   Barret et al 
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مدل سازي معادالت  ،مطابقت دارد و همچنین (2005)
هاي تطابق فعالیتمتغیر  ساختاري بیانگر آن بود که

 اثربخشیبر  کارانآموزشی و ترویجی با نیاز توتون

دانش  سطح ارتقاي رامونپی ترویجی آموزشی هايفعالیت
 و هااین یافته با بررسی کار تاثیر داشتکشاورزان توتون

و  )  Genaat)2006 گرفته توسط  صورت تحقیقات
Solouki et al )2010( مطابقت دارد 

 پیشنهادها
 رد کارتوتون کشاورزان از نظرات شودپیشنهاد می -

 آموزشی هايفعالیت محتواي ارزشیابی و اجرا طراحی،

هاي شود تا محتواي فعالیت هگرفت کمک ترویجی
ات آموزشی و ترویجی متناسب با نیازهاي آموزشی، امکان

 کار باشد.و اطالعات کشاورزان توتون
د کار مورتوتون کشاورزان با توجه به اینکه اکثر -

 سال و همچنینسال و کهنمطالعه در رده سنی میان

 وايبراین باید محتداراي سطح تحصیالت پایین بودند بنا
ترویجی طوري طراحی گردد که  آموزشی هايفعالیت

 متناسب با سطح تحصیالت و رده سنی مورد نظر باشد.
ترویجی را باید  آموزشی هايفعالیتمحتواي  -

، کار در محیط زندگی خود تجربه کردهکشاورزان توتون
د اینبا آن سرو کار داشته و آنها را مشاهده و بررسی نم

 ی بودن) تا براي آنان قابل فهم باشد.(عین
ترویجی  آموزشی هايمفاهیم و محتواي فعالیت -

حو باید جنبه عملی داشته باشد تا انتقال مفاهیم به ن
 موثرتري براي کشاورزان توتونکار صورت پذیرد.

ي بیشتر در مفاهیم و محتوا ،از مطالب نو و جدید -
 ترویجی استفاده شود. آموزشی هايفعالیت
پیشنهاد می شود مطالب کاربردي در محیط  -

ترویجی گنجانده شود تا  آموزشی هايمزرعه، در فعالیت
 ها سودمندتر گردند.این فعالیت
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