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Abstract
The role of education in rural development can be
summarized in the promotion of cultural knowledge,
social, professional and increasing skill. Following that, the
promotion of optimal efficiency will be achieved.
Identifying the types of training methods is necessary for
the correct application of it in a variety of education. In this
study, factors affecting the use of different methods of
training the farmers as well as the role of group and host
education were detected. Because according to the cost of
the different media and in the absence of the ruling
economic constraints, it is important to identify the most
appropriate method for each area. In this study, a survey
carried out preliminary exploration, then with an emphasis
on its findings, basic research was conducted by survey.
The study population consisted of 78,000 farmers in 1,400
villages in the Markazi province. Sampling was done with
two-stage cluster sampling. Since more than half of the
study population are illiterate and low literate, This point
must be considered in the selection of suitable promotional
methods and the methods used that need less education.
Also, because of the distribution of farmers in different age
groups, appropriate methods should be promoted in
accordance with the existing theories of adult learning
methods elections. However, in most of developing
countries farmers education level is low; therefore the
government action is necessary to implement technical and
educational programs for farmers and enhance the capacity
building of farmers by using information communication
technologies.
Keywords: Agricultural Education, Communication
Behavior, Rural Development, Group Education
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چکیده
نقش آموزش در توسعه روستایی را میتوان به طور خالصه در ارتقاء دانش
 تخصصی و افزایش مهارتها مؤثر دانست که به دنبال آن، اجتماعی،فرهنگی
- شناسایی انواع روش.ارتقاء بهرهور مطلوب از نعمات الهی میسر خواهد شد
 در این پژوهش.ها آموزشی الزمه کاربرد صحیح آنها در انواع آموزشهاست
 نقش،ضمن تعیین عوامل دخیل در بهکارگیر روشها آموزشی کشاورزان
 زیرا با توجه به هزینه و در.آموزشها انبوهی مورد بررسی قرار گرفت
شرایطی که محدودیتها اقتصاد حاکم است شناسایی مناسبترین روش در
 ابتدا یک تحقیق اکتشافی مقدماتی، بدین منظور.هر منطقه اهمیت بسیار دارد
 تحقیق اصلی با فن پیمایشی صورت، سپس با تأکید بر یافتهها آن،انجام
 روستا در1400  بهرهبردار در78000  جمعیت مورد مطالعه دربرگیرنده.گرفت
 نمونهگیر با روش نمونهگیر خوشها دو مرحلها.استان مرکز میباشد
 از آنجا که بیش از نیمی از جمعیت مورد مطالعه بی سواد و کم سواد.انجام شد
هستند در انتخاب روشها ترویجی مناسب بایستی این نکته مد نظر قرار
گرفته و برا این گروه روشهایی بهکار گرفته شود که نیاز کمتر به سواد
 انتخاب، همچنین به دلیل پراکندگی کشاورزان در گروهها سنی مختلف.دارند
روشها مناسب ترویجی میبایست طبق نظریات موجود در روشها آموزش
 از آنجا که در اکثر کشورها در حال توسعه سطح.بزرگساالن صورت پذیرد
 اقدام دولت به اجرا برنامهها فنی و،آموزش و پرورش کشاورزان کم است
آموزشی برا کشاورز و افزایش ظرفیت کشاورزان با استفاده از فناور
.اطالعات و ارتباطات ضرور است
 آموزش، توسعه روستایی، رفتار ارتباطی،  آموزش کشاورز:واژههای کلیدی
.گروهی
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مورد کارایی و اثربخشی نظام ترویجی از آن کمک گرفت ،توانایی
ترویج در انتخاب و بهکارگیر روشها آموزشی است.
صاحبنظران بسیار برا فرایند ارتباط ،الگو و مدل پیشنهاد کردهاند
که از آن جمله میتوان الگو برلو را نام برد(  .)Berlo, 1960برلو
الگو خود را به عنوان تصویر ثابت از فرایند ،به جا تصویر
متحرک تشریح میکند .این الگو چهرها از جریان تک جهتی و
بدون واکنش متقابل از منبع به گیرنده را ارائه میدهد ،همانگونه
که یک فیلم ،کنش متقابل پیوسته میان منبع و گیرنده را نشان
میدهد .الگو دیگر الگو منبع ) ،(Sپیام ) ،(Mرسانه ) (Cو
گیرنده ) (Rمیباشد که این الگو کنش متقابل در الگو برلو را
نفی می کند ،به ویژه هنگامی که به عنوان تصویر متحرک مطرح
میشود ودر آن هر سو مشارکتکننده دارا فرصتی برابر برا
اثرگذار بر دیگر است (.)(Rogers and Shomiker, 1991
الگو نشر نیز گرچه به میزان زیاد مورد انتقاد قرارگرفته
( )Rogers, 1976و مدلها جدیدتر همانند مدل "اول و آخر،
کشاورز "مطرح گردیده است اما کاربرد الگو نشر در فعالیتها
ترویجی در جهان سوم ادامه دارد .یکی از دالیل این امر ناآشنایی
مأموران ترویج با نوشتارها ارتباطات میباشد .با توجه به مهارت
محدود مأموران ترویج در ارتباطات با بهکارگیر کارشناسانی که
مهارت آنها در زمینه کاربرد ارتباطات ،برا حمایت از تالشها
توسعه میباشد ،به خوبی میتوان به مشارکت همگانی و یا ارتباط
دوسویه دست یافت.
1
بر اساس نظر ورینبرگ ( )1983چهار رهیافت وجود دارد:
رهیافت فیزیکی ،رهیافت توسعها  ،رهیافت رفتار  ،رهیافت
شناختی .و اظهار میدارد که برا آموزش بزرگساالن دو رهیافت
رفتار و شناختی نسبت به بقیه رهیافتها مناسبترند .رهیافت
رفتار شامل کارگاه آموزشی ،مطالعات مورد و رهیافت شناختی
شامل سخنرانی ،خواندن و غیره میباشد.
اسالوین )1987( 12نیز دو روش آموزشی سنتی و مشارکتی را
مطرح مینماید .و یادگیر مشارکتی را به عنوان راه حلی برا
مقابله با انبوهی از مشکالت آموزشی میداند و از آن به عنوان
وسیلها برا تقویت مهارتها فکر و ارتقاء سطح یادگیر و
آماده کردن افراد برا ایفا نقش در فعالیتها گروهی یاد می-
کند .در الگو مشارکتی آموزشگر به جا این که مطالب درسی را
به فراگیران ارائه دهد صرفاً به عنوان یک منبع تسهیلکننده می-
باشد و در فرایند یادگیر  ،فراگیر همکار میکند.

مقدمه
فناور اطالعات و ارتباطات به منظور به دست آوردن اطالعات درباره
مسائل مربوط ،مشکالت و را حل آنها در میان جوامع مختلف همواره در
حال گسترش است ( .)Chhachhar et al., 2014این فناور در
دو دهه اخیر به سرعت در همه جوامع گسترش یافته و در توسعه روستایی
نقش حیاتی داشته و دارا نتایج قابل توجهی در تمامی زمینهها زندگی
روستایی بوده است ( .)Fawole and Olajide, 2012دنیا امروز
را به علت پیشرفت سریع تکنولوژ ارتباطات ،عصر ارتباطات نامیدهاند.
اهمیت ارتباطات به گونها است که درجه پیشرفت نظام ارتباطی هر
کشور را یکی از شاخصها مهم توسعه آن کشور به شمار میآورند
( . )Rao, 2007نقش ارتباط در توسعه بسیار پیچیده است ،از طرفی
هیچگونه توسعها بدون فراگیر اتفاق نخواهد افتاد .استفاده از فناور
اطالعات و ارتباطات نقش مؤثر در توسعه کشاورز و تصمیم ساختن
جامعه کشاورزان در کشورها مختلف داشته است( ;Cash, 2001
;Galloway and Mochrie, 2005; Opara, 2008
.)Taragola and Van Lierde, 2010

توسعه به عنوان فرایند پویا در تغییر ساختارها اقتصاد ه
اجتماعی ،بیش از هر چیز دیگر نیازمند به آموزش و فراگیر است.
در نتیجه آموزش از ارکان اصلی توسعه به شمار میرود
) .(Warren, 2002نقش آموزش در توسعه روستایی را میتوان
به طور خالصه در ارتقاء دانش فرهنگی ،اجتماعی ،تخصصی و
افزایش مهارتها دانست که به دنبال آن ارتقاء بهرهور مطلوب از
نعمات الهی میسر خواهد شد (.)Bayat Tork, 1992
اکثر کشورها توسعه یافته موفقیت خود را مدیون یک آموزش
هدفدار و سازمان یافته میدانند .از سو دیگر بسیار از ناکامی-
ها کشورها در حال توسعه به توانایی و ضعف نظامها
آموزشی در این کشورها باز میگردد (.)Rab, 1995
ترویج ابزار در جهت توسعه است که اکثر کشورها از آن به
عنوان ابزار در جهت تغییرات مطلوب استفاده میکنند
( .)Van den ban, 1986در واقع ترویج نوعی مداخلهگر
ارتباطی حرفها است که به صورت غیر رسمی به مرحله اجرا
درمیآید و هدف آن ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار فراگیران می-
باشد.
با وجود دگرگونی در تفکرات روشها در مورد مشارکت افراد
محلی در روند توسعه ،هنوز توان یک سیستم آموزشی -ترویجی در
انتخاب روشها مناسب جهت آموزش از اهمیت ویژها برخوردار
است .ترویج روشها گوناگونی را در برقرار ارتباط با مخاطبان
بهکار میگیرد .یکی از فاکتورهایی که میتوان برا قضاوت در
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). (Martin, 1999., Fossard. 2005, Saadi et al., 2008.,
در مطالعها با عنوان" عاملها ارتباطی تأثیرگذار بر مشارکت
زنان روستایی" نیز مهمترین عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی
در برنامهها آموزشی ترویجی در بخش کشاورز را میزان
استفاده از تلویزیون ،رادیو و تعداد تماس با مروجان بیان کردهاند
( .)Mirbarati et al, 2011از طرفی زنان روستایی مورد مطالعه
تلویزیون را به عنوان مهمترین راه ارتباطی جهت مشارکت در
فعالیتها عنوان کردهاند .نشریات ترویجی از جمله رسانهها
انبوهی است که در کشورها توسعه یافته از اهمیت ویژها
برخوردار است .در ترویج ،مطالعات انجام شده رو اربابرجوعان
نشان میدهد مواد چاپی ،بهترین منبع اطالعاتی برا ترویج
هستند .علت ممکن است این باشد که حجم منابع ارسال شده از
این رسانهها ،در گذشته زیاد بوده است (.)culvert, 1990
روشها آموزشی ه ترویجی اجازه میدهد که روابط آموزشگر
و فراگیر بیشتر شود .در این حالت آموزشگر ،مدیر آموزشی است نه
فقط یک توزیعکننده اطالعات .استفاده از رسانهها آموزشی به
آموزشگران امکان میدهد که بیشتر وقتشان را برا تصحیح
مشکالت فراگیران ،مشورت و کنکاش با خصوصیات شخصی
فراگیران و آموزش رودررو و گروهها کوچک صرف کنند
(. )Heinich and Russell, 1982
در این پژوهش تالش بر این است که ضمن تعیین عوامل
دخیل در بهکارگیر روشها مختلف آموزشی توسط کشاورزان
استان مرکز  ،سهم نقش آموزشها انبوهی و گروهی شناسایی
گردد .چرا که با توجه به هزینهها متفاوتی که رسانهها مختلف
در بر دارند و در شرایطی که محدودیتها اقتصاد حاکم است
شناسایی مناسبترین روش در هر منطقه با توجه به سازهها
مرتبط اهمیت بسیار دارد.

از نظر حجاز نیز روشها آموزشی ،به دو روش فعال و
غیرفعال تقسیم میشوند .روش غیر فعال روشی است که در آن
فعالیت فراگیر در یادگیر ناچیز است ،در حالی که در روش فعال
تمام کوشش بر این است که فراگیر محور فعالیت قرارگیرد و به
تجربه شخصی بپردازد ( .)Hejazi, 1995روشها ترویجی را بر
مبنا افراد که تحت پوشش آنها قرار میگیرند و فاصله بین منبع
پیام و گیرنده پیام به روشها ترویجی فرد  ،گروهی و جمعی
تقسیم میکنند ) .(Shahbazi, 1997راجرز و شومیکر )(1991
بیان میدارند که برا به حداکثر رساندن پذیرش ،بایستی از کانال-
ها ارتباطی ،در طول زمان به ترتیب خاصی استفاده شود .یعنی
بایستی ابتدا از وسایل ارتباط جمعی و سپس از ارتباط شخصی بهره
گرفت .آنان ابراز میدارند که در ارتباطات کشاورز ترتیب خاصی
وجود دارد .یعنی پیام ابتدا از طریق وسایل جمعی انتشار مییابد و
ایجاد آگاهی میکند و سپس از طریق گروهی و سرانجام از طریق
وسایل انفراد منتشر میشود .مهمترین منبع به وجود آوردن
آگاهی درمرحله دانش وسایل ارتباط جمعی است ،در حالی که
کانالها ارتباط شخصی به آرامی فرد را به انتها مرحله ترغیب
میبرند.
روشها ترویج انبوهی در برگیرنده تمامی ابزار انتشار است که در
آنها یک رسانه ارتباط جمعی مانند رادیو ،تلویزیون ،فیلم ،روزنامه ،مجله و
مانند اینها بهکار گرفته میشود و منبعی را که از یک یا چند نفر محدود
تشکیل شده است توانا میسازد تا با جمعیتی زیاد ارتباط برقرار سازد
( .)Rogers and Shomiker, 1991., Hartman, 2008در
میان رسانهها جمعی بر اساس نتایج مطالعات آنی و بابا)2009( 23
رسانهها سنتی مانند رادیو و روزنامه میتوانند اطالعات را میان
کشاورزان در مناطق دورافتاده منتقل کرده و دانش و مهارت کشاورزان در
جهت توسعه روستایی را افزایش دهند .سایر مطالعات نشان میدهند
رادیو منبع چند بعد انتقال اطالعات در مناطق روستایی در کشورها
در حال توسعه بوده و در جوامع مختلف از جمله جامعه کشاورز تأثیر
مثبتی نشان میدهد ).(Okwu et al, 2007
در تحقیق خاتون آباد ( ،)1996ساختار موضوعی برنامهها
کشاورز رادیو ،ساختار با جهتگیر آموزشی و ترویجی تلقی
شده است که در آن مقولهها فرهنگی ،فولکور ،بهداشت ،اقتصاد،
مذهب و سیاست در ردهها بعد قرار گرفتهاند .البته شکی نیست
که اطالعات مدرن در مورد کشاورز توسط تلویزیون منتشر می-
شود ) (Goyal, 2010و این وسیله به عنوان یکی از بهترین منابع
در انتشار اطالعاتی در مورد بذر ،خاک و گندم می باشد

مواد و روشها
این تحقیق با هدف کلی بررسی رفتار ارتباطی کشاورزان به منظور
تعیین مناسبترین روشها ترویجی در استان مرکز انجام
گردیده است.
دراین مطالعه از روش تحقیق کمی و توصیفی استفاده شده
است .در راستا دستیابی به اهداف تحقیق ،ابتدا یک تحقیق
اکتشافی مقدماتی صورت گرفت و سپس با تأکید بر یافتهها آن،
تحقیق اصلی با فن تحقیق پیمایشی انجام شد.
جمعیت مورد مطالعه در این تحقیق در برگیرنده کلیه کشاورزان
( زارعین ،باغداران و دامداران) استان مرکز میباشد .با توجه به

3. Ani and Baba
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شده پس از کدگذار با استفاده از نرم افزار آمار  SPSSمورد
تجزیه و تحلیل قرارگرفت .بعضی از روشها آمار مورد استفاده
عبارتند از :آزمون فراوانی ،آزمون مربع کا و جداول توافقی .مهم-
ترین متغیرها وابسته این تحقیق عبارتند از :روشها مختلف
ترویجی و کانالها ارتباطی و متغیرها مستقل این تحقیق
عبارتند از :سن ،سطح سواد ،نگرش کشاورزان نسبت به ترویج و
آموزش کشاورز .

مشکالت مختلف نظیر موجود نبودن یک چارچوب مشخص از
جمعیت و پراکندگی عناصر جمعیت در سطح نسبتاً وسیع از روش
نمونهگیر خوشها دومرحلها استفاده گردید .در این رابطه
روستاها به عنوان خوشه در نظر گرفته شد و ابتدا یک نمونه
تصادفی شامل  40روستا انتخاب گردید .در مرحله دوم در هر
روستا (خوشه) یک نمونه تصادفی از کشاورزان گرفته شد که با
توجه به فاصله نمونهگیر و محدودیتها تحقیق (حجم
پرسشنامه ،دقت و هزینه)  300نمونه را شامل گردید.
در این تحقیق دادهها الزم از طریق پرسشنامه جمعآور شده
است .سؤاالت پرسشنامه عمدتاً به صورت سؤاالت بسته بوده است.
به منظور استخراج تعداد معدود از سؤاالت باز تحقیق و کدگذار
آنها از شیوه "سراسر " استفاده گردید .شیوه سراسر این توانایی
را به محقق میدهد که پاسخ به سؤاالت باز را به مقادیر کمی
تبدیل کند.
در این تحقیق روایی پرسشنامه از طریق صور تعیین گردید و
جهت سنجش میزان پایایی پرسشنامه طراحی شده و انجام
اصالحات الزم ،قبل از جمعآور اطالعات در سطح وسیع ،به انجام
یک مطالعه راهنما مبادرت گردید .بدین منظور ابتدا یک شهرستان
انتخاب و سپس دو روستا به صورت تصادفی از این شهرستان جهت
انجام تحقیق اکتشافی انتخاب گردید .سپس دادهها حاصل از
مطالعه راهنما مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و بر اساس اطالعات
به دست آمده اشکاالت موجود در پرسشنامه برطرف و برا انجام
بررسی نهایی اصالح و آماده گردید.
به منظور سنجش میزان پایایی سؤاالتی که جهت سنجش
متغیرها طراحی شد از آزمون کرانباخ آلفا استفاده گردید .پارامتر
آلفا برا مجموعه سؤاالتی که به منظور سنجش متغیرها در این

اطالعات و داده ها
جمعیت کشاورزان مورد مطالعه در این تحقیق بر حسب میزان سواد
به گروهها متفاوت تقسیم شدند به طور که  26درصد جمعیت
نمونه بیسواد و  25/3درصد دارا سواد در حد خواندن و نوشتن
بودند .متوسط سن زارعان نیز  47سال بود .بیشترین فراوانی سن
کشاورزان مربوط به گروه سنی  36-55سال میباشد که 43/3
درصد پاسخگویان را در بر گرفت 69 .درصد کشاورزان نیز در گروه
سنی جوان و میانسال قرار داشتند .در مجموع یافتهها نشاندهنده
پراکندگی کشاورزان در سنین مختلف بوده و در واقع ارباب رجوع
ترویج را افراد در سنین مختلف تشکیل میدهند که بیشک
نیازها و خواستهها آنان متفاوت بوده و روشها ترویجی نیز
بایستی متناسب با این نیازها در نظر گرفته شود.
جدول توافقی شماره  1رابطه بین سن وسطح سواد کشاورزان را
نشان میدهد .رابطه این دو متغیر یک رابطه منفی و معنیدار می-
باشد ) (r= 0.57 , P= 0.000بهطور که کشاورزان مسن دارا
سطح سواد پایینتر و کشاورزان جوان دارا سطح سواد باالتر
میباشند .آزمون مربع کا هم معنیدار بودن رابطه بین دو متغیر را
نشان میدهد.

مطالعه طراحی شده بود  0/86به دست آمد .اطالعات جمع آور
جدول  .1پراکندگی کشاورزان با توجه به سطح سواد و سن کشاورزان
سن کشاورز ( سال )
 56و باالتر
36-55
18-35
سطح سواد
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
60/3
47
37/2
29
2/6
2
بی سواد
43/4
33
53/9
41
2/6
2
خواندن ونوشتن
18/2
12
50
33
31/8
21
ابتدایی
26/8
11
73/2
30
راهنمایی
43/8
14
56/3
18
دیپلم
66/7
2
33/3
1
فوق دیپلم
25
1
75
3
لیسانس وباالتر
31
93
43/3
130
25/7
77
جمع
Chi – Square= 144/92 , P= 0/000
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)(Kendall,s Tau-C = 0/06, p= 0/12

از میان کانالها ارتباط جمعی ،رادیو در صورتی که درست به
کارگرفته شود یکی از مؤثرترین روشها ترویجی در کشورها
درحال توسعه است .یافتهها

جدول  .2پراکندگی کشاورزان با توجه به سن ودسترسی آنان به رادیو

این تحقیق نشان داد که از میان

جمعیت مورد مطالعه  86/7درصد کشاورزان به رادیو دسترسی

گروه سنی

دسترسی به رادیو

(سال)

بلی

داشتهاند و تنها  13/3درصد پاسخگویان فاقد این وسیله ارتباطی
18-35
36-55
56و باالتر

بودند .اطالعات نشان میدهد که درصد قابل توجهی از زارعان به
برنامهها رادیویی کشاورز گوش فرا میدهند .بهطور که 42
درصد آنها  2ساعت یا کمتر و  18/7درصد بیش از  2ساعت در

خیر

فراوانی
69
115
76

درصد
89/6
88/5
81/7

فراوانی
8
15
17

درصد
10/4
11/5
18/3

Chi-Square= 2/9, p= 0/23

هفته به برنامهها کشاورز گوش میدهند .بنابراین میتوان به
یافتهها جدول توافقی شماره  3نشاندهنده عدم وجود رابطه
معنیدار بین سطح سواد کشاورزان و دسترسی آنان به رادیو می-
باشد .آزمون مربع کا نیز بیانگر همین مسئله است به عبارت دیگر
با افزایش سطح سواد کشاورزان دسترسی آنان به رادیو بیشتر نشده
و یا این طور نیست که کشاورزان کم سواد به رادیو دسترسی
کمتر داشته باشند.

اهمیت نقش رادیو به عنوان یک روش ترویجی اشاره نمود.
یافتهها جدول توافقی شماره  2نشاندهنده این است که بین
سن کشاورزان و دسترسی آنان به رادیو رابطه معنیدار

وجود

ندارد .الزم به یادآور است که نتیجه آزمون کندال نیز بیانگر عدم
وجود رابطه بین سن زارعان و دسترسی یا عدم دسترسی آنان به
رادیو میباشد.

جدول  .3پراکندگی کشاورزان با توجه به سطح سواد و دسترسی آنان به رادیو
بدون رادیو

جمع ردیف

دارای دسترسی به رادیو

سطح سواد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

بی سواد

18

23/1

60

76/9

فراوانی
78

درصد
100

خواندن ونوشتن

11

14/5

65

85/5

76

100

ابتدایی

6

9/1

60

90/9

66

100

راهنمایی

4

9/8

37

90/2

41

100

دیپلم

1

3/1

31

96/9

32

100

فوق دیپلم

-

-

3

100

3

100

لیسانس و باالتر

-

-

4

100

4

100

Chi- Square = 11/93, p=0/06

تلویزیون تماشا نمیکنند که این موضوع یعنی عدم تماشا
تلویزیون برا گروه با سطح سواد فوق دیپلم و لیسانس و باالتر
وجود ندارد .همچنین  100درصد افراد با سطح سواد فوق دیپلم،
 81/3درصد با سطح سواد دیپلم و  75درصد افراد با سطح سواد
لیسانس و باالتر بیش از  10ساعت در هفته تلویزیون تماشا می-
کنند .آزمون مربع کا بیانگر معنیدار بودن رابطه بین دو متغیر
میباشد.

بر اساس اطالعات به دست آمده در این تحقیق از کل جمعیت
مورد مطالعه  295نفر یا  98/3درصد آنان اظهار داشتهاند که
تلویزیون در اختیار دارند و تنها  5نفر ( )1/7درصد فاقد تلویزیون
بودهاند.
جدول توافقی شماره 4پراکندگی کشاورزان را با توجه به سطح
سواد آنان و مدت زمان تماشا تلویزیون نشان میدهد .بر اساس
نتایج به دست آمده در این تحقیق  10/3درصد افراد بیسواد اصالً
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جدول .4پراکندگی کشاورزان با توجه به سطح سواد و مدت زمان تماشا تلویزیون
میزان استماع
سطح سواد

 0ساعت در هفته

بیش از  10ساعت درهفته

تا  10ساعت در هفته

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

بی سواد

8

10/3

28

35/9

42

53/8

خواندن ونوشتن

2

2/6

28

36/8

46

60/5

ابتدایی

-

-

15

23/8

48

76/2

راهنمایی

1

2/4

11

26/8

29

70/7

دیپلم

1

3/1

5

15/6

26

81/3

فوق دیپلم

-

-

-

-

3

100

لیسانس وباالتر

-

-

1

25

3

75

جمع

12

4

88

29/6

197

66/3

Chi- Square = 22/11, p= 0/03

قبل  48/7درصد از کشاورزان دارا سطح سواد مطلوب و حدود 74
درصد پاسخگویان حداقل دارا سطح سواد خواندن و نوشتن می-
باشند (دادهها نشان داده نشده) .بنابراین بیسواد در استان نمی-
تواند عامل اصلی عدم استفاده اکثریت افراد از نشریات ترویجی
باشد.

شکل شماره ( )1پراکندگی کشاورزان را با توجه به استفاده
آنان از نشریات ترویجی نشان میدهد .همانگونه که مالحظه می-
شود  65/9درصد از زارعان از نشریات ترویجی استفاده نکردهاند و
 34/1درصد آنها نشریات را مورد استفاده قرار دادهاند .دالیل استفاده
کم از نشریات قابل توجه و بررسی است چرا که بر اساس یافتهها

70
60
50
40
30
20
10
0

Series 1
Series 2
Series 3
بلی

خیر

استفاده از نشریات ترویجی
شکل .1پراکندگی کشاورزان با توجه به استفاده آنها از نشریات ترویجی

کردهاند و  245نفر یا  81/7درصد هیچگونه استفادها از کتابخانه
نداشتهاند.
جدول توافقی شماره  5رابطه بین سطح سواد پاسخگویان و
استفاده آنها از کتابخانهها روستایی را نشان میدهد .همانگونه که
مالحظه میشود  87/2درصد افراد بیسواد و  86/8درصد کم
سوادان از کتابخانه استفاده نکردهاند و  75درصد کشاورزان دارا
سطح سواد لیسانس و باالتر و  40/6درصد افراد باسواد دپیلم
کتابخانهها روستایی را مورد استفاده قرار دادهاند.

از میان جمعیت مورد مطالعه  196نفر یا  65/3درصد
کشاورزان اظهار داشتهاند که در روستا آنان کتابخانه روستایی
وجود دارد و  34/7درصد نیز فاقد کتابخانه در روستا محل
سکونت خود بودند .بنابراین بیشتر از نیمی از روستاها دارا
کتابخانه هستند .علی رغم آن که در  65/3درصد روستاها و 74/7
درصد مناطق استان کتابخانهها روستایی در دسترس میباشند
یافتهها نشان میدهد تنها  18/3درصد کشاورزان از کتابخانهها
روستایی در راستا باال بردن اطالعات کشاورز خود استفاده
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جدول  .5پراکندگی کشاورزان با توجه به سطح سواد آنان و استفاده از کتابخانه روستایی
استفاده از کتابخانه
سطح سواد

بلی

بی سواد
خواندن ونوشتن
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانسو باالتر
جمع

فراوانی
10
10
15
3
13
1
3
55

خیر
درصد
12/8
13/2
22/7
7/3
40/6
33/3
75
18/3

اطالعات به دست آمده از جدول توافقی شماره  6بیانگر آن
است که بین سن پاسخگویان و استفاده آنان از کتابخانه روستایی
رابطها منفی وجود دارد لیکن آزمون مربع کا نشاندهنده معنی-

درصد
فراوانی
87/2
68
86/8
66
77/3
51
92/7
38
59/4
19
66/7
2
25
1
81/7
245
Chi- Square = 26/76, p=0/000

دار نبودن این رابطه میباشد .به عبارت دیگر سن کشاورزان عاملی
برا استفاده بیشتر یا کمتر آنها از کتابخانه نبوده است.

جدول  . 6پراکندگی کشاورزان باتوجه به سن آنها و استفاده از کتابخانه روستایی
استفاده از کتابخانه
سن

بلی

18-35
 36-55سال
 56سال و باالتر
جمع

فراوانی
16
22
17
55

خیر
درصد
20/8
16/9
18/3
18/3

جدول شماره  7فراوانی کشاورزان را با توجه به تعداد کالس-
هایی که در سال گذشته شرکت کردهاند نشان میدهد .همانگونه
که مشاهده میشود  142نفر یا  49/3درصد کشاورزان در سال
گذشته در کالسها ترویجی شرکت نکرده 47/6 ،درصد حداقل

درصد
فراوانی
79/2
61
83/1
108
81/7
76
81/7
245
Chi- Square = 0/48, p= 0/78

یک بار و حداکثر  5بار در کالسها حضور پیداکرده و تنها  7نفر در
بیش از  5کالس وکمتر از  10کالس و  2نفر در بیشتر از 10
کالس ترویجی شرکت داشتهاند .بنابراین برا حدود نیمی از بهره-
برداران استان امکان حضور در کالسها فراهم نشده است.

جدول  .7پراکندگی کشاورزان با توجه به تعداد کالس ها شرکت کرده
تعداد کالس های شرکت کرده ( سال )
صفر
 1تا  5کالس
 6تا  10کالس
بیش از  10کالس
جمع

جدول توافقی شماره  8پراکندگی کشاورزان را با توجه به سطح

فراوانی
142
137
7
2
288

درصد
49/3
47/6
2/4
0/7
100

سواد آنها و شرکت در کالسها ترویجی نشان میدهد.
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جدول  .8پراکندگی کشاورز با توجه به سطح سواد و شرکت در کالسها ترویجی
شرکت در کالس

سطح سواد

خیر

بلی
فراوانی
30
47
38
25
25
2
167

بی سواد
خواندن ونوشتن
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس وباالتر
جمع

درصد
38/5
61/8
57/6
62/5
80/6
50
56

درصد
61/5
38/2
42/4
37/5
19/4
100
50
44

فراوانی
48
29
28
15
6
3
2
131

Chi-Square= 23/06, p=0/001

یافتهها جدول بیانگر این است که  38/5درصد از افراد بی-
سواد در کالسها شرکت کرده و  61/5درصد آنها در کالسها
شرکت نمیکنند .درحالیکه  61/8درصد افراد با سطح سواد خواندن
و نوشتن 57/6 ،درصد با سطح سواد ابتدایی 62/5 ،درصد گروه
راهنمایی و  80/6درصد پاسخگویان با سطح سواد دیپلم در کالس-
ها آموزشی ه ترویجی شرکت نمودهاند .آزمون مربع کا نیز
بیانگر وجود همبستگی معنیدار بین دو متغیر میباشد .به عبارت
دیگر با افزایش سطح سواد کشاورزان میزان شرکت آنها در کالس-
ها ترویجی بیشتر شده است.

همانگونه که در جدول شماره  9نشان داده شده است بین
گروهها سنی متفاوت ،درصد افراد که در کالسها شرکت می-
کنند اختالف زیاد ندارند .این موضوع در مورد عدم شرکت افراد
در کالس نیز صادق میباشد .آزمون مربع کا هم حکایت از عدم
همبستگی معنیدار بین دو متغیر میکند .به عبارت دیگر کاهش یا
افزایش سن کشاورزان رابطها با شرکت یا عدم شرکت آنها در
کالسها ندارد.

جدول  .9پراکندگی کشاورزان با توجه به سن آنها و شرکت در کالسها ترویجی
میزان سن

شرکت درکالس
خیر

بلی
18-35

فراوانی
44

درصد
57/9

فراوانی
32

درصد
42/1

36-55

74

57/4

55

42/6

 56و باالتر

49

52/7

44

47/3

جمع

167

56

131

44

Chi-Square =0/62 ,p=0/77

 84/6درصد افراد بیسواد در بازدیدها ترویجی شرکت نکردهاند و
 50درصد پاسخگویان با سطح سواد لیسانس و باالتر در بازدیدها
شرکت داشتهاند .همانگونه که مالحظه میشود درصد باالیی از
کشاورزان با سطوح سواد مختلف در بازدیدها حضور نداشتهاند.
آزمون مربع کا نیز بیانگر عدم وجود رابطه معنیدار بین دو متغیر
میباشد .به عبارت دیگر سطح سواد عاملی برا بازدید بیشتر یا
کمتر از فعالیتها کشاورز نبوده است.

بازدید و گردش علمی از جمله روشها بسیار مهم ترویجی
است که معموالً در مراحل تکامل آموزشها ترویجی مورد
استفاده قرار میگیرد .در استفاده از این روش سعی بر این است که
اعضا یک گروه خاص از طریق مشاهدات عینی با تحوالت و
پیشرفتها معمول در زمینهها کشاورز آشنا شوند و از زبان
عامالن نوآور توصیف و توجیه روشها را استماع وکاربرد آنها را
در صحنهها واقعی عمل مشاهده نمایند.
یافتهها حاصل از جدول توافقی شماره  10نشان میدهد که
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جدول  .10پراکندگی کشاورزان با توجه به سطح سواد آنها و شرکت در بازدید
شرکت در بازدید
سطح سواد
خیر
بلی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
84/6
66
15/4
12
بی سواد
68/4
52
31/6
24
خواندن ونوشتن
72/7
48
27/3
18
ابتدایی
80/5
33
19/5
8
راهنمایی
59/4
19
40/6
13
دیپلم
66/7
2
33/3
1
فوق دیپلم
50
2
50
2
لیسانس وباالتر
74
222
26
78
جمع
Chi- Square = 11/58, p=0/07

آنها در بازدیدها ترویجی را نشان میدهد.

جدول توافقی شماره 11رابطه بین سن پاسخگویان و شرکت

جدول  .11پراکندگی کشاورزان با توجه به سن آنها و شرکت در بازدید
شرکت در بازدید
سن

خیر
فراوانی
54

18-35

بلی
فراوانی
23

درصد
70/1

درصد
29/9

74/6

36-55

33

25/4

97

 56و باالتر

22

23/7

71

76/3

جمع

78

26

222

74

Chi-Square= 08-/89,p=0/64

نمایشی و تحقیقی ه ترویجی به میزان زیاد به آمادگی و نحوه
برنامهریز نمایش دارد .این روشها این حسن بزرگ را دارند که
کشاورزان به چشم خود میتوانند کاربرد روشها و مزایا و معایب
نوآور ها را ببینند.
جداول توافقی شماره 12و  13به ترتیب یافتهها حاصل از
رابطه بین سطح سواد پاسخگویان و سن آنان با احداث مزارع
نمایشی و تحقیقی – ترویجی در مزرعه را نشان میدهد.

همانطور که مشاهده میشود  29/9درصد افراد در گروه سنی
 18-35سال دربازدید شرکت کرده در حالی که  76/3درصد
پاسخگویان درگروه سنی  56سال و باالتر حضور در بازدید
نداشتند که نشاندهنده رابطه منفی بین سطوح سن و شرکت در
بازدید می باشد لیکن نتایج حاصل از آزمون مربع کا نشاندهنده
عدم وجود رابطه معنیدار بین این دو متغیر میباشد.
مزارع تحقیقی ه ترویجی نیز در واقع آخرین مرحله تحقیقات
است که در شرایط زارع اجرا میگردد .کارایی باال احداث مزارع

جدول  .12پراکندگی کشاورزان با توجه به سطح سواد و احداث مزارع نمایشی ،تحقیقی -ترویجی در مزرعه آنان
احداث مزرعه
سطح سواد
خیر
بلی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
93/6
73
6/4
5
بی سواد
84/2
64
15/8
12
خواندن ونوشتن
86/4
57
13/6
9
ابتدایی
90/2
37
9/8
4
راهنمایی
81/3
26
18/8
6
دیپلم
66/7
2
33/3
1
فوق دیپلم
75
3
25
1
لیسانس وباالتر
87/3
262
12/7
38
جمع
Chi-Square=6/57, p=0/36
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نمایشی در حوزه کار آنان رابطه معنیدار وجود ندارد .به عبارت
دیگر این طور نیست که افراد کم سواد یا باسواد باال و افراد جوان یا
افراد مسن در مزرعه خودشان شاهد ایجاد و احداث مزارع نمایشی
بیشتر یا کمتر باشند.

همانگونه که مشاهده میشود درصد بسیار باالیی از افراد در
سطوح مختلف سواد و سن در مزرعه آنها مزارع نمایشی و الگویی
احداث نگردیده است .آزمون مربع کا بیانگر این است که بین دو
متغیر سطح سواد و سن کشاورزان با احداث فعالیتها الگویی و

جدول  .13پراکندگی کشاورزان با توجه به سن و احداث مزارع نمایشی و تحقیقی ه ترویجی در مزرعه آنان
احداث مزرعه
سن

بلی

خیر

18-35سال

فراوانی
7

درصد
9/1

فراوانی
70

درصد
90/9

 36-55سال

22

16/9

108

83/1

 56سال و باالتر

9

9/7

84

90/3

جمع

38

12/7

262

78/3

Chi-Square =3/77, p= 0/15

ترویج را مشکل و پیچیده مینماید .یعنی آنها با شنوندگانی سر و
کار دارند که در گروهها سنی متفاوت و سطح سواد مختلف می-
باشند .بنابراین برنامهها بایستی با توجه به این خصوصیات تهیه
شوند تا برا درصد بیشتر از کشاورزان کاربرد داشته باشند.
براساس نتایج به دست آمده مبنی بر تماشا حداقل تا 10
ساعت تلویزیون توسط  96درصد پاسخگویان میتوان گفت این
رسانه جمعی یک رسانه پرطرفدار بوده و میتوان از این کانال
ارتباطی استفاده مطلوبتر در نشر نوآور ها کشاورز به عمل
آورد .مطالعات قبلی توسط فوسارد ( )2005و سعد و همکاران
( )2008نیز نشان میدهد گرچه جوامع مختلف از فناور اطالعات
به صور مختلف استفاده میکنند اما اکثریت کشاورزان تماشا
تلویزیون را ترجیح داده و مایل هستند اطالعات مربوط به آب و هوا
و تغییرات بازار را به طور منظم از این وسیله دریافت نمایند.
همجنین گویال در سال  2010نشان داد که گرچه برخی کشورها
در حال توسعه مراکز مختلفی جهت فراهمکردن اطالعات
کشاورز به کشاورزان ایجاد نمودهاند ،ولی با این وجود تلویزیون
همچنان یک رسانه پرطرفدار بوده و یکی از بهترین منابع اطالعات
کشاورز برا کشاورزان در کشورها در حال توسعه میباشد.
بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش با افزایش سطح
سواد میزان استفاده از تلویزیون افزایش یافته است .به عبارت دیگر
کشاورزان تحصیلکردهتر ،بیشتر به دنبال اطالعات از این منابع
بوده اند .بر اساس یافته ها مارتین ( )1990نیز بر خالف سطح
سواد ،در دسترسی به منابع اطالعاتی سن کشاورزان تأثیر نداشته

بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق مشخص شد که
اکثریت کشاورزان عالقهمند به گوش دادن برنامهها رادیویی
هستند و هنوز هم استفاده از رادیو پرطرفدارترین وسیله ارتباطی در
میان کشاورزان میباشد .از طریق رادیو میتوان به سرعت به
جمعیت زیاد دسترسی پیدا کرد .این نتیجه در تطابق با تحقیقات
آنی و بابا ( )2009میباشد .اوکیو و همکاران در سال  2007نیز اثر
بخشی رادیو در مورد برنامهها کشاورز را غیر قابل انکار می-
دانستند .در اینجا نیز مشخص شد رادیو یکی از مؤثرترین روشها
ترویجی در کشورها درحال توسعه میباشد .زیرا کسب اطالعات
از رادیو نیازمند سواد و توانایی خواندن نیست و با استفاده از آن
میتوان مانع بیسواد که در بسیار از روشها ترویجی وجود
دارد را ازمیان برداشت .رادیو میتواند در فرایند نوآور  ،درمرحله
ایجاد آگاهی و نیاز به تغییر بسیار مناسب باشد.
با توجه به اهمیت این رسانه جمعی در امر آموزش و با در نظر
گرفتن اینکه میزان فراگیر کشاورزان از رادیو متفاوت میباشد
بایستی راههایی را پیشبینی کرد که بتوان درصد افراد را که از
رادیو مطالب علمی کشاورز را فرا میگیرند افزایش داد .افزایش
فراگیر از رادیو از طریق بهبود کیفیت برنامهها رادیویی و ایجاد
تغییراتی در کشاورزان (نظیر افزایش سطح سواد آنان که میتواند
سبب افزایش فراگیر از یک کانال ارتباط انتزاعی نظیر رادیو باشد)
امکانپذیر میباشد .اینکه بین متغیرها سن و سواد و دسترسی به
رادیو همبستگی وجود ندارد ،کار تهیهکنندگان برنامهها رادیویی
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آموزش بزرگساالن انتخاب

طبق نظریات موجود در روشها
گردند.
با توجه به نقش پررنگ تلویزیون در اثرگذار بر مخاطبان و
امکان آموزش مسائل پیچیدهتر از طریق آن ،توجه هر چه بیشتر به
این رسانه را میطلبد .ضمن آنکه بین سطح سواد و زمان تماشا
برنامهها تلویزیونی همبستگی وجود دارد.
اگر آیندهنگر در توسعه کشاورز مدنظر قرار گیرد ،بایستی
کمیت و کیفیت و تنوع موضوعات برنامهها تلویزیونی کشاورز
مورد توجه جد قرار گیرد.
تعداد نمایشگاهها ترویجی تشکیلشده در سطح استان نیز
بسیار محدود بوده ،به همین دلیل هم درصد زارعانی که از این
نمایشگاهها دیدن کردهاند اندک است .الزم است ضمن تحقیقات
بعد در مورد تأثیر نمایشگاهها و پیداکردن راهها افزایش
تأثیرگذار آنها ،نسبت به تشکیل نمایشگاهها کشاورز بیشتر
اقدام شود.
در پایان میتوان گفت هنوز هم بسیار مشکالت به شکل
فقدان زیرساختها الزم در مناطق روستایی در کشورها در حال
توسعه وجود دارد و دولت باید طرحهایی برا توسعه کشاورز و
ارائه آموزش و آخرین اطالعات با استفاده از ابزار فناور ها
ارتباطی در کشور داشته باشد .در اکثر کشورها در حال توسعه
سطح آموزش و پرورش کشاورزان کم است ،بنابراین دولت باید در
این کشورها اقدام به اجرا برنامهها فنی و آموزشی برا
کشاورز و افزایش ظرفیت کشاورزان با استفاده از فناور
اطالعات و ارتباطات فراهم نماید .که این مسأله هم به نفع دولت
خواهد بود و هم موجب افزایش درآمد و بهبود استاندارد زندگی
کشاورزان خواهد شد.

و با افزایش توان مالی کشاورزان ،دسترسی آنان به رادیو ،تلویزیون،
مروجان و رهبران محلی بیشتر میشود.
در کشورها توسعه نیافته ،مسئله سواد کشاورزان را اغلب به
عنوان یک عامل محدودکننده در استفاده از این رسانه میدانند .اما
نتایج این تحقیق نشان میدهد اگر چه جوانان گرایش بیشتر
نسبت به استفاده از نشریات داشتهاند اما بیسواد نمیتواند عامل
اصلی عدم استفاده اکثریت افراد از نشریات ترویجی در استان باشد.
به هر حال بهکارگیر نشریات در ترویج کشاورز نیازمند خالقیت
و تواناییها باالیی است .و اگر این رسانه درست به کار گرفته
شود دارا مزایایی است ،از جمله اینکه میتوان به دفعات به آنها
مراجعه نمود و اطالعات فراموش شده را از آنها کسب کرد .شاید
یک دلیل عدم بهرهور و استفاده از نشریات ترویجی کیفیت آنها
باشد .یک نظر اجمالی بر نشریات ترویجی منتشر شده نشان می-
دهد که آنها از نظر کیفی (نه از نظر فنی ،بلکه از نظر توجه به
توانائیها خواندن و درک زارعان کمسواد) کارا نمیباشند .تقریباً
تمام سازمانها ترویجی توانایی خواندن و درک مخاطبان خود را
بیش از حد واقعی تخمین میزنند .لذا توجه به این مسأله از سو
مسئولین این بخش ضرور است.
بر اساس نتایج این تحقیق میتوان گفت با توجه به اینکه بیش
از نیمی از جمعیت مورد مطالعه بیسواد و کمسواد هستند در انتخاب
روشها ترویجی مناسب بایستی این نکته مد نظر قرار گرفته و
برا این گروه روشهایی بهکار گرفته شود که جنبه انتزاعی
کمتر داشته و بر جنبهها دیدار که نیاز کمتر به سواد دارند
تأکید گردد .همچنین از آنجا که پراکندگی کشاورزان در گروهها
سنی مختلف میباشد و ارباب رجوع را افراد از گروهها سنی
متفاوت تشکیل میدهد لذا بیشک نیازها و خواستهها متفاوتی
نیز خواهند داشت .بنابراین روشها مناسب ترویجی می بایستی بر
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