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 ییروستا جیترو یها خانه کارکرد و ها تیفعال یابیارز

 (زابل شهرستان :یمورد مطالعة)

 

 

 رانیا(، هی)اروم سردشت نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه(، هی)اروم سردشت واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه -*یاحمد رکویش

 زابل دانشگاه ،ییروستا یزیر برنامه و ایرافجغ اریدانش -این  فاضل بیغر

 

 04/06/1394 :نهایی تأیید 17/11/1393 :مقاله پذیرش
 

 چکیده
 در فنی و علمی نوین دستاوردهای صحیح یریکارگ به روزافزون اهمیت و ضرورت به توجه با

 ترویج یها خانه که است مطرح سشپر این ،روستایی ترویج و ها ینوآور ةاشاع یندفرا

 این تحقق راستای در حد چه تا ،ترویجی کارشناسان و کشاورزان بین تعامل مرکز عنوان به

 جغرافیایی توزیع به اثربخشی ارزشیابی عامل به توجه با ،پژوهش این در ؟نددار نقش اهداف

 ةجامع .است هشد زیابیار ها آن ترویجی کارکردهای و وظایف ةیطح ،روستایی ترویج یها خانه

به روش  ،ها آن بین از که است منطقه کشاورزان و مروجان یپژوهش، شامل تمام این آماری

 مورد اطالعات .انتخاب شدند زابل شهرستان کشاورز 306 و مروج 120 یتصادف یریگ نمونه

 زانکشاور و ترویج یها خانه در مصاحبه و پرسشنامه تکمیل طریق از ،پژوهش این در نیاز

SPSS.Ver افزار نرم با آن نتایج یلو تحل یهتجز و دش یآور جمع
 کمی یجنتا .صورت گرفت 19.0

 حد در درصد 33/22 ،قوی حد در مروجان درصد 72/42 حدود دهد یم نشانپژوهش  این

 فعالیت روستاها کشاورزان با ضعیف حد در 68/10 و متوسط حد در درصد 27/24 ،قوی نسبتاً

 به جیترو کارشناسان بیشتر گرایش به توجه با مطالعه، این آماری یوردهابرآ .اند داشته

نشان  مثبت و مثبت نسبتاً حد در را آنان مشارکتی های یتفعال روستاها، اهالی با همکاری

 یبرقرار یبرا آنان ةزیانگ بودن  مک و رمستمریغ ارتباطات نشانگر ،یعلم های یبررس .دهد  یم

و  مروجان نایم ارتباط وضعیت بررسی ینهمچن. است مروجان با رمؤث و یتعامل ارتباط

 موارد در و آموزشی یها کالس برگزاری طریق از بیشتر ،ارتباط این دهد یم نشان کشاورزان

 .است شده انجام مشارکتی های یتفعال برخی محدودی بسیار

 
 .زابل شهرستان ،کارکرد و لیتفعا روستا، ،روستایی ترویج ،ها یتفعال ارزیابی :کلیدی های  هواژ

  

                                                                                                                                                                                                                  
 Email: shirkoahmadi@gmail.com      09129335512نویسندۀ مسئول:  *
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 مقدمه
 چه پروژه، هدف یا گیرنده قالب در بیشتر راافراد  و است گرفته شتابان آهنگی تحول، و تغییر روند امروز، جهان در

 وسعهت یها پروژه .است ساخته خود درگیر مومدا طور  به فعال، شهروندان صورت به چه و غیرفعال و پذیرا عناصر عنوان به

 یها خانه در تغییرمثال  یبرا تغییرات، با را خود تا کنند کمک مردم به که شوند یم تنظیم و طراحی هدف، این با نیز

 کمک ،ها پروژه این همیشگی نه ولی معمول اهداف از یکی ،حال یندرع .سازند همسو و هماهنگ کشاورزی، یا روستایی

 تغییر برای ییها برنامه و ها پروژه ،شانیها خواسته و نیازها مطابقخود  تا است روستایی جوامع و محلی یها گروه به

 ،سون سوان) است ترویجی مختلف یها برنامه ۀتهی و یزیر برنامه مستلزم مذکور، مورد هردو یافتن  تحقق .کنند پیشنهاد

 اطالعات جریان تسریع و تسهیل موجب ترویج .دارد متعددی یها نقش امروز جهان در ،کشاورزی ترویج .(172 :1381

 به کشاورزان از فنی، مسائل ۀزمین در اطالعات جریان تسریع و تسهیل سبب نیز و کنندگان مصرف به منابع از مفید فنی

 ها آن طریق از و شوند یم محسوب ترویج نظام یک جوهر و شکل ها یافتره .است شده توسعه و تحقیق یها سازمان

 فناوری روزافزون و ریعس ۀتوسع و رشد (.135 :1988 ین،)آکس دشو یم عرضه روستاییان به و تهیه ها یامپ از انواعی

 در تحول و تغییر عامل ینتر بزرگ توان یم را )مخابرات( دوررسانش یا دور راه از ارتباطات و رایانه کمک به اطالعات

 بسیار امکانات .است ساخته هموار نیز دیگر اتتغییر پیشبرد و یریگ شکل برای را راه که عاملی همان آورد؛ شمار  به ترویج

 اهداف ترویج، یها سازمان ۀهم عمل در (.1993 فائو ؛1994 یجپ،)ز دارد وجود ترویج در فناوری کاربرد برای زیادی

 افاهد ها  سازمان در .دارد فرق ها آن بر تأکید شدتاما  ،کنند یم دنبال را انسانی منابع توسعه و فناوری انتقال کلی

 ین،)آکس گیرد  یصورت م سازمانی الگوهای ادغام اغلب ملی، سطح در که یدرحال ؛شوند یم ترکیب یکدیگر با اختصاصی

 سیستم که دارند عقیده و اند  کرده استفاده سیستم ۀکلم از ترویج تعریف در نظران،  صاحب از دیگر گروهی (.135 :1988

 یاه  همؤسس و مختلف عوامل میان در دینامیکی یها العمل عکس و ها عمل از است عبارت خود واقعی یامعن در ترویج

 :شوند یم یبند طبقه زیر شرح به ها آن نمایندگان که گوناگون

 و مدارس طرف از آموزشگران .3 ،تحقیقاتی مراکز طرف از پژوهشگران .2 ،ها دولت طرف از گذاران یاستس .1

 یها سازمان فطر از آن اعضای و رسمی ترویج .5 و خصوصی بخش طرف از کشاورزی محصوالت تجار .4 ،ها دانشگاه

 و محسوس نیازهای شناسایی .است ارتباط در مردم مشکالت و ها یازمندین رفع با ،ترویج .(87 :1385 عربیون،) ترویج

 دوطرفه ییندفرا ،ترویج (.6 :1373 ،پور یزمان) رود  می شمار  به ترویج راهبردهای از واقعی، نیازهای با ها آن هماهنگی

 مشکالت به مربوط اطالعات دیگر سوی از و آنان به کشاورزان مسائل حل برای را الزم اطالعات سو یک از که است

 از زیادی تعداد اینکه به توجه با (.172 :1381 ،سون سوان) دساز یم منتقل تحقیقاتی و اجرایی دهایانه به را کشاورزان

 های  روش به ترویجی و آموزشی مفید های یامپ رساندن ،دهند یم تشکیل روستاییان و زانکشاور را کشور ناساکن

 .دهد  می افزایش را شانمهارت و توان ،ها آن به گوناگون

 کارایی افزایش و کشاورزی فنون و ها روش بهبود با که است آموزشی خدمت نظام یک از عبارت ترویج ،بنابراین

 دگذار یم تأثیر روستایی ۀجامع بر ،آموزشی و اجتماعی استانداردهای باالبردن و زندگی سطح ارتقای درآمد، و تولید

 برای سازوکاری ،ها آن مشکالت معرفی و کمبودها این شناخت درک با ،مقاله این در (.173 :1381 ،سون سوان)

 این از نیز روستایی یها خانه ترویج نظام .شود  می ارائه روستایی ترویج یها خانه بخش در ها یتفعال پژوهش یزیر برنامه

 برای حاضر پژوهش .ندشو بررسی و العهمط نظام، این در ترویجی یها روش تا است نیاز و نیست مستثنا قاعده

 و کارکرد در ترویجی یها روش از استفاده وضعیت بررسی آن، کلی هدف و است شده انجام نیاز این به پاسخگویی

 با روستایی یها خانه مروجان آشنایی میزان راستا، این در .است زابل شهرستان در روستایی یها خانه ترویج یتفعال

 شناسایی و ترویجی یها روش از آنان ۀاستفاد ،کشاورزان و مروجان فردی های یژگیو نایم ۀرابط ترویجی، یها روش

 .است بوده مدنظر روستایی یها خانه مروجان دید از روستایی نیازهای مؤثرترین
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 ینظر یمبان

 ییروستا جیترو یها خانه یمعرف

 ای پاره .گیریمب درنظر آن آغاز برای را مشخص زمانی توانیم نمی کنیم، تعریف غیررسمی آموزش نوعی را ترویج چنانچه

 قرن دوم ۀنیم در انگلستان کشور در جدید آموزشی روشی یک از ،ترویج ۀواژ از استفاده که دارد آن از حکایت ها پژوهش

 و سوادآموزی به منحصر ،مردم ۀتود برای دانشگاه استادان های سخنرانی بیشتر آغاز، در .است شده گرفته نوزدهم

 روستایی مناطق کارگاهی های سخنرانی در نیز کشاورزی مباحث به ،1890 ۀده در سرانجام اما ،بود اجتماعی موضوعات

 آمریکا در ویژه به و جهان نقاط سایر در مشابه هایی فعالیت که شد موجب بریتانیا در اخیر فعالیت توفیق .شد توجه

 (.173 -154 :1386 نوروزی، و شهبازی از نقل به 2 -1 :1998 گارفورث، و جونز) شود اندازی راه

 1914 سال در لیور -اسمیت قانون تصویب چراکه ؛کرد تلقی ترویج آموزشی مکتب تعالی و رشد کانون را آمریکا باید

 اروپایی کشورهای که -دوم جهانی جنگ از پس های سال در و شد منجر کشور این در دانشگاهی ترویج نظام ایجاد به

 از و سوم جهان کشورهای به را آموزشی مکتب این آمریکایی سیاستمداران -بودند جنگ از حاصل های نابسامانی درگیر

 سال در «زارعینی ۀاتحادی مرکزی مجمع» به توان می ایران در ترویجی های فعالیت میان از .کردند معرفی ایران جمله

 .داشت شعبه چندین ری شهر اطراف مختلف روستاهای در که کرد اشاره کشور در خورشیدی 1296

 اهداف پرتو در خود زراعی فنون تعالی برای و ندکرد  می ایجاد را تشکلی ،آمدند  می هم گرد روستایی و کشاورز ای عده

 آورد شاهد را دست این از موارد بسیاری توان می کشور کهن و غنی تاریخ مطالعۀ با رسد می نظر  به .کردند می عمل دیگر متعالی

 حیات ۀانداز به قدمتی هم آموزش و است آموزش نوعی خود ،ترویج آنجاکه از ،هرحال به .کرد استفاده آمده دست به تجارب از و

 ۀزمین در کهن ای پیشینه با کشوری ایران آنکه ویژه به آورد؛ میان به هم باز شد، شارها آنچه نظیر را مواردی توان می دارد، بشری

 رسمی شروع باید ،همه بااین .است شده آغاز ایران از بار نخستین برای کشاورزی که باورند این بر هم برخی و است کشاورزی

 خاور بنیاد ،خورشیدی 1320 ۀده ۀنیم در .دانست دوم جهانی جنگ پایان از پس های سال را ایران در ترویجی های فعالیت

 ترویج (4 اصل) آمریکا فنی های همکاری ۀادار آن، پی در و کرد آغاز ورامین ۀمنطق در را ترویجی های فعالیت نخستین ،نزدیک

 .گرفت خدمت به ایران در خود کشاورزی و روستایی ۀتوسع های فعالیت اساس ۀمنزل به را

 «کشاورزی ترویج سازمان» کارگزاران ،«کشور وزارت عمران بنگاه» کارکنان اسالمی، انقالب از پیش های سال در

 و ترویج سپاهیان و وقت فرهنگ وزارت در «اساسی تعلیمات ۀادار» کارمندان ،داری خانه و کشاورزی مروجان از اعم

 البته .دادند قرار روستاها در خود های فعالیت ۀسرلوح را ترویجی های آموزش که بودند هایی گروه و افراد ترین مهم ،آبادانی

 مراکز این تاکنون که دهد می نشان پیشین های  پژوهش ۀمطالع .بود چشمگیرتر کشاورزی ترویج سازمان نقش و سهم

 کشور، سطح در ترویجی مراکز کردنتر فعال و گسترش برای طرح این مجریان تمایل به توجه با .اند  نشده ارزشیابی

 و ها فعالیت بهبود روستایی، مردم زندگی وضع بهبود در ها آن موفقیت میزان و اهمیت درک برای مراکز این ابیارزشی

 .دردا همراه  به را مراکز این ریزی برنامه

 اینکه و پردازند می فعالیت به روستاییان به ترویجی -آموزشی خدمات ۀارائ منظور به ،روستایی ترویج های خانه ،درواقع

 های فعالیت اهمیت میزان بیانگر ،اند کرده ارزیابی امنا هیئت اعضای از باالتر یحد در را مراکز این اثربخشی ،رجوع ابارب

 در آن رسمی فعالیت های سال نخستین در کشاورزی ترویج دستاوردهای ترین مهم از .استه  آن برای ترویج های خانه

 ،ها دام کوبی مایه بومی، گاوهای در ویژه به مصنوعی تلقیح ترویج :کرد رهاشا زیر موارد به توان می ،(1330 ۀده) کشور

 ۀپیشرفت وسایل توزیع شیمیایی، کود توزیع ،شده اصالح ۀجوج توزیع شده،  اصالح بذر توزیع دامی، های کنه با مبارزه

 ترویج همچنین (.205 -201 :1380 پور،  زمانی) ...و ها بیماری و آفات با مبارزه نوین های روش ترویج کشاورزی،

 .بود دوره این در کشاورزی ترویج سازمان های فعالیت ارکان از ،روستایی جوانان آموزش و داری خانه
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 ترویج میدانی کارکنان مشغولی دل ترین مهم ،ارضی اصالحات به مربوط های فعالیت ۀعرص در حضور ،1340 ۀده در

 نظام به مواردی در اگرچه شد، تشکیل ارضی اصالحات با زمان هم که آبادانی و رویجت سپاه براین،  عالوه .رفت می شمار  به

 ورود ،1350 ۀده در .بود بازدارنده عاملی صورت به بیشتر آن نقش هم مواردی در ،کرد می کمک کشاورزی ترویج

 کارکنان وقت بیشتر اصاختص نیز و کشاورزی ترویج سازمان در دگردیسی و تولید افزایش های طرح در شاغل کارکنان

 .بود زمینه این در هارویداد ترین مهم ،ها طرح ینا هب ترویج سازمان

 ترویج، بودن  آمریکایی واهی ۀبهان به کشاورزی ترویج سازمان انحالل خطر سرگذاشتن  پشت از پس ،1360 ۀده در

 وزارت در مردمی مشارکت و ترویج اونتمع گیری شکل و روستایی زنان و جوانان های فعالیت رکود ،فراموشی توان می

 ،انسانی منابع ۀتوسع بحث ،آن کارکردهای در کهاین ویژه  به برشمرد؛ مقطع این اتاتفاق ترین مهم را سابق سازندگی جهاد

 .داشت برتری فناوری انتقال بر

 نام به سازمانی ۀپیکر از معاونتی قالب در آن موجودیت کشاورزی، ترویج سازمان انحالل دنبال  به ،1370 ۀده در

 جوامع مشارکت و تسهیلگری مانند مفاهیمی دهه، همین اواخر در .گرفت شکل «کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات،»

 عنوان با ترویجی های فعالیت در عمومی ۀوظیف نظام خدمت مشموالن از گیری بهره نیز و ترویج ادبیات در محلی

 بار نخستین برای دوره، این اواخر در همچنین .فتیا رونق دیگر بار ساله  بیست ای وقفه از پس ،«سازندگی سربازان»

 همراه (برداری بهره های نظام) متفاوت کامالً کارکردهای با معاونتی به پیوستن ۀتجرب با کشاورزی جهاد وزارت در ترویج

 توان می را برداری بهره های نظام به ساماندهی و تحقیقاتی های یافته انتقال در تسریع مانند مواردی نیز 1380 ۀده در .شد

 .کرد قلمداد ترویج کارکردهای ترین مهم از

 بودند کسانی نخستین از که -هرن و کلسی ،زمینه این در .شد یادآور را آن ۀفلسف توان می ترویج بیشتر تبیین برای

 و اعتال در فرد اهمیت بر  مبتنی ،ترویج ارک ۀفلسف که باورند این بر -پرداختند جهان در ترویج ادبیات تدوین به که

 برای تا کنند می کار مردم با ترویج کارکنان که دارند تأکید نکته این بر ادامه در و است جامعه نیز و روستاییان پیشرفت

 نوروزی، و شهبازی از نقل به 124 :1949 هرن، و کلسی) کنند کمک ها آن به ،شخصی رفاه به دستیابی و خود پرورش

1386: 145- 173.) 

 های برنامه اجرای در پیشتاز عنصری ۀمثاب به کشاورزی مروج جهان، ترویجی های نظام و ها رهیافت تمامی در

 به نظر .ددار عهدهبر را ترویجی های برنامه آموزشی محتوای تنفیذ و اشاعه انتقال، مسئولیت که آید می حساب  به ترویجی

 است، وابسته کشاورزی مروجان مشارکت میزان و مهارت کارایی، به زیادی میزان به یجیترو های فعالیت اثربخشی اینکه

 جهاد) بود خواهد ترویجی های برنامه اثربخشی ضامن ،عملیاتی و علمی نظر از ورزیده و کارآمد انسانی نیروی کارگیری به

 های فعالیت در آنان مشارکت و همکاری رمنظو  به ایران روستایی مروجان برای ضروری های صالحیت (.1378 سازندگی،

 ۀاشاع برای ارتباطی های مهارت به نیاز) ارتباط برقراری و آموزش شامل که کرد ذکر عدب چهار در توان می را ترویجی

 ۀشد حساب و دقیق تدوین به ترویج های فعالیت وابستگی) ریزی برنامه ای حرفه های صالحیت ،(فنی و علمی های ایده

 کنترل) ارزشیابی ای حرفه های صالحیت و (اجرا فرایند در مروج مهارت به نیاز) اجرایی ای حرفه های صالحیت ،(اه برنامه

 در (.1380 ،بین پیش) است (کیفی و کمی ارزشیابی با ها برنامه موفقیت دالیل به دستیابی و کار گرفتن  انجام مراحل

 شکاف بردن  ازبین .کنند می شرکت ها فعالیت و مراحل همۀ در مروجان و محققان همراه  به برداران بهره ،ترویجی رهیافت

 اصلی های گروه کلی شرایط و منابع با که نحوی به فنی های توصیه اصالح ،بردار بهره و ترویج تحقیق، بین موجود

 طرح های ویژگی جمله زا ،فنی های توصیه ۀارائ در برداری بهره واحد کلی وضعیت دنکر  لحاظ و ندک مطابقت کشاورزان

 کارکردهای و وظایف ۀحیط در روستایی ترویج های خانه های فعالیت ترین مهم (.1385 جهانسوز،) است ترویجی رهیافت

 :است زیر شرح به آنان
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 ؛اناتکام و منابع شناخت و روستاها اجاتیاحت و ازهاین یبررس -

 ؛یجیترو و یقیتحق ،یزشآمو ،یاعتبار ،یرفاه ،ییربنایز ،یفن ،یعموم خدمات ۀارائ -

 ؛خبره کشاورزان انجمن با متعدد جلسات برگزاری -

 ؛محصوالت ۀریذخ و مصرف عرضه، مت،یق د،یتول امر در ازین مورد اطالعات و آمار ۀیته -

 ؛ییروستا مردم و ده هر خدمات یاسالم یشورا کمک با دهستان دهات از یکهر «ده ۀشناسنام» میتنظ -

 ؛روستایی خدمات یاسالم یشورا لیکتش به کمک -

 ؛شتک ریز یاراض سطح گسترش و توسعه یبرا یاعتبار و یفن کمک -

 ؛یصنعت و یسنت یها یدامدار در یدامپرور و یکدامپزش خدمات دادن  انجام -

 ؛یبازده شیافزا درجهت التیتسه و اناتکام ساختن  فراهم و سیستانی گاو و گوسفند نژاد اصالح ۀبرنام گسترش -

 ؛ینیرزمیز و یسطح یها آب از حیصح ۀاستفاد و استحصال قیطر از آب منابع ۀتوسع -

 ؛دهات یبرا تیاولو درنظرگرفتن با ،انییروستا به یشاورزک ادوات و آالت نیماش یواگذار -

 (.1360 ترویج، ۀنام آیین) روستایی ترویج یها خانه زکمر با رابطه در شوراها اراتیاخت حدود و فیوظا -

 از یکی عنوان  به کشاورزان با مروجان تعامل و ترویجی های برنامه اجرای و طراحی یندفرا در روستاییان مشارکت

 مشکل ترین مهم امروزه (.1370 ،پور زمانی) ستها برنامه موفقیت در مهم و مؤثر عوامل از ترویج، علم مهم اصول

 ،کشورها ربیشت در که است رکنانکا بین انگیزه نبود و متخصص کمبود ،توسعه درحال کشورهای در ترویج های سازمان

 ،حال درعین (.2002 ،دیگران و بابو) ندارد انسانی منابع مدیریت از یمشخص و دقیق تعریف کشاورزی، ترویج های بخش

 و دهد  می کاهش را افکار و اطالعات از ها آن ۀفاصل و دورافتادگی ،گروهی های رسانه با روستاییان بیشتر هرچه آشنایی

 آنان قرارگرفتن اما دهد،  می افزایش المللی بین و ملی ساختارهای در را خود جایگاه از آنان آگاهی و اختشن عوض، در

 سوی  به روستایی مناطق گرایش دلیل، همین به .دهد نمی کاهش را ترویج به نیاز روی هیچ به ،جریانات این درمعرض

 و فنی های صالحیت از مند بهره و باالتر های آموزش از رداربرخو مروجان وجود به نیاز اقتصادی، و اجتماعی روندهای

 کارا ترویجی نظام یک که داشت توجه باید ،طورکلی به (.1990 هیوارد،) است ساخته ناپذیر اجتناب را تر عالی تخصصی

 سازمان هر در .دشو مند بهره محلی کشاورزان مشارکت و پشتیبانی حمایت، از ترویجی، خدمات ارائۀ در باید همواره

 هزاران به ترویجی خدمات ۀارائ مسئولیت که یحالدر ؛دارد وجود ترویج دیدۀ آموزش کارکنان محدودی ۀعد ،ترویجی

 دستیاران توانند می دارند، را رهبری های شایستگی که محلی افراد از عده آن البته .هاست آن ۀعهدبر روستایی خانوار

 همراهی با ترویجی کارهای دادن  انجام .باشند مختلف های زمینه در ترویجی های سازمان و ترویج مأموران برای باکفایتی

 اطمینان که کند می ایجاد ترویج نامأمور و محلی کشاورزان نایم را پیوندی ،دیگریک مشارکت با و محلی نیروهای

 فراهم ترویجی های الیتفع در مشارکت برای را آنان اشتیاق و دساز می جلب ترویجی خدمات به نسبت را کشاورزان

 (.1997 گرافورت، و اوکلی) آورد می

 به سودمند های نوآوری انتقال منظور به که شود می گفته ها فعالیت از ای مجموعه به ،کشاورزی آموزش و ترویج

 1868 تا 1867 های  سال در ترویجی کار اولین .یردگ می انجام رسمی های موزشآ نظام از خارج در بزرگساالن و جوانان

 .است معروف ترویج پدر به شخص این .است انگلیس شمال در استوارت باند جیمز سخنرانی زمان به مربوط و شده انجام

 در مهمی نقش که ستا کشاورزی ۀپیشرفت های فناوری انتشار ابزارهای ترین مهم از یکی ،کشاورزی ترویج نظام

 توسعه و نوآوری دانش، انتقال موتور را آن (2009 ریورا،) که طوری به ؛کند می ایفا روستایی ۀتوسع ویژه به ،توسعه فرایند

 هدف با بزرگساالن یادگیری فنون از که است ای دوسویه ارتباطی -آموزشی فرایند ،کشاورزی ترویج نظام .کند می بیان

http://tarvijekeshavarzi.persianblog.ir/post/4/
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 کارکنان و کشاورزان برای ها مهارت بهبود به امر این که کند می استفاده کشاورزان رفتار و نگرش تغییر دانش، بهبود

 آموزش نوعی ،کشاورزی آموزش و ترویج .انجامد  می تولید وری بهره و رزانکشاو درآمد پایدار بهبود ،درنهایت و ترویج

 و تولید افزایش برای ها  آن از استفاده و نو های فناوری با آشنایی برای کشاورزی به مندان عالقه و یانیروستا به غیررسمی

 .است روستایی و کشاورزی ۀتوسع اهداف به رسیدن و کشاورزی تولیدکنندگان زندگی سطح ارتقای ،درآمد و وری بهره

 و پژوهش با آشنایی با تا است تهیدست کشاورزان یژهو به کشاورزان درآمد سطح یارتقا ،کشاورزی ترویج از هدف

 را شان  خانواده و خود زندگی سطح بتوانند درآمد کسب و هزینه کاهش ،تولید افزایش نیز و کاربردی صورت به فناوری

 از یکی ،روستایی و کشاورزی ۀتوسع اهداف به رسیدن برای ،توسعه  درحال کشورهای در کشاورزی ترویج .ببرند باالتر

 ترویج های فعالیت صورت به اکشوره برخی در تازگی  به و دولتی های نظام قالب در بیشتر که است ضروری عناصر

 .(اینترنتی تارنمای) دهد می آموزش مختلف های روش به را کشاورزان ،خصوصی

 مشارکت در تأثیرگذار عوامل از را روستایی مروجان اقتصادی وضعیت و اجتماعی منزلت سواد، سن، (1381) میرزایی

 ردکعمل در یجیترو های فعالیت نقش یبررس» در (1375) زدپناهیا .کرد عنوان ترویجی های فعالیت در روستایی مروجان

 ن،یزم دنکر  آماده و یجیترو های فعالیت نیب هک گرفت جهینت «گنبد و گرگان ۀمنطق شاورزانک دگاهید از یآب گندم

 داریامعن ۀرابط رد،کعمل و نیمباک با برداشت و برداشت، هنگام عاتیضا اهشک ،کسر ودک از استفاده بذر، یضدعفون

 وجود یهمبستگ رد،کعمل با نمایشی مزارع از دیبازد و ای طریقه شینما ۀبرنام ،یانفراد آموزش نیب همچنین .دارد جودو

 میان ارتباط نبود بر نیز پور  زمانی و تحقیقات به ترویجی خدمات نبودن  متکی بر نجفی فوق، نویسندگان بر  عالوه .دارد

 (.1370 نجفی، ؛1373 ،پور زمانی) ندردک تأکید تحقیقاتی و علمی مراکز و مروج

 از پس های فعالیت در ییروستا زنان تکمشار بر رگذاریتأث یارتباط های عامل» ۀمطالع در (1389) راندیگ و یرترابیم

 یآموزش های برنامه در را ییروستا زنان تکمشار «رجک آسارا، بخش یشاورزک محصوالت برداشت بر مؤثر عوامل

 زنان یطرف از .کردند انیب مروجان با تماس تعداد و ویراد ون،یزیتلو از استفاده زانیم شامل ،یشاورزک بخش در یجیترو

 .دانستند  می برداشت از پس های فعالیت در تکمشار برای یارتباط راه ترین مهم را ونیزیتلو مطالعه، مورد ییروستا

 هک رسیدند جهینت نیا به «یمورد ای  همطالع :یزشآمو های کارگاه اثربخشی» بررسی در (1383) ینیمع و انیصباغ

 و یآگاه مهارت، شیافزا موجب که  طوری  به ؛دارد ریتأث آن یاثربخش و آموزش بهبود در ،یآموزش های کارگاه برگزاری

 ریمتغ با روستایی زنان یاجتماع تکمشار نایم مثبت ۀرابط بر (1384) نیآقاب یوسفی و یوثوق .دشو می افراد ییتوانا

 حضور بر مؤثر های عامل یبررس در (1386) یدیشه و ییرزایم .دندکر تأکید جمعی ارتباط لیوسا به ها آن یدسترس میزان

 ریسا و خانوار یاعضا شمار سن، سواد، سطح مانند هایی عامل افتندیدر یجیترو و یآموزش های فعالیت در ییروستا زنان

 نیهمچن .رنددا یجیترو و یآموزش های فعالیت از ییروستا زنان استقبال زانیم در داریامعن ریتأث ،یاجتماع های عامل

 شدن  انجام در منطقه، در یباغدار و زراعت نوع با متناسب یآموزش های کالس در تکشر و یجیترو های فعالیت

 ها فعالیت نیا جلب را یرشتیب ییروستا انزن و است ترؤثرم ییروستا زنان مندی عالقه زانیم و یباغ و یزراع های فعالیت

 ،ها کالس برگزاری محل دور مسافت ،ها آموزش بودن  نامطلوب نامطلوب، رسانی اطالع پژوهش، نیا در نیهمچن .کند  می

 یاصل انعوم از ،یجیترو و یآموزش های دوره یاجرا نامناسب زمان و ها کالس یبرخ در تکشر یبرا باال اولیۀ نۀیهز

 درمورد (1389) راندیگ و زاده  کریم .است شده برشمرده یجیترو و یآموزش های کالس در ییتاروس زنان کردن  تکشر

 بعد ،ییروستا زنان تکمشار موانع ترین مهم ندداد نشان یجیترو و یآموزش های برنامه در ییروستا زنان تکمشار موانع

 تیترب ،دشوار های فعالیت به زنان اشتغال ،ییروستا ۀمنطق بر مکحا یسنت باورهای و رسوم و آداب .دارند یفرهنگ

 و تمسخر و یجیترو -یآموزش های برنامه در حضور یبرا همسر یتیرضانا زنان، سوادی کم ای سوادی بی فرزندان،

 .است یاهال سرزنش
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 ترویج نظام در مروجان نیازسنجی و تدریس های مهارت یارتقا که ندرسید نتیجه این به (1989) ساجیالن و مارتین

 یعضب .است بوده برخوردار ترویجی های فعالیت در آنان فعال مشارکت و آنان توانمندسازی برای خاصی اولویت از ،مالزی

 پل و واسط نقش ایفای برای را ترویجی ۀدید آموزش و متخصص نیروهای وجود ،والدرن و فولر جمله از نامحقق از

 در تولیدشده های وریافن و علمی های یافته تنها نه مروجان .ندکن می توصیه مردم و کشاورزی های دانشکده بین ارتباطی

 به روستایی و کشاورزی واقعی مسائل انعکاس در بلکه ،کنند می منتقل روستاییان به را کشاورزی های دانشکده

 از ییک (1996) راندیگ و استراو های یافته براساس (.1989 والدرن، و فولر) مؤثرند نیز دانشگاهی پژوهشگران

 خود که است ارتباطی های مهارت ترویجی، های فعالیت در آنان مشارکت برای مروجان نیاز مورد اساسی های مهارت

 های مهارت همچنین و الکترونیکی ارتباط اطالعات، نشر نوشتاری، ارتباط کالمی، ارتباط فردی، ارتباط در مهارت شامل

 تقویت کنندگی یلتسه (2000) پین و استنتیال .است پروژه ارزشیابی و ژهپرو ریزی برنامه و مدیریت بازاریابی، تحقیقات

 و فیدر ۀگفت به .دانند می ضروری کشاورزی آموزش و ترویج ۀآیند برای را غیردولتی نهادهای و کشاورزان های تشکل

 گرفتن  انجام و احیطر و مدآناکار ساالری دیوان ،سوم جهان کشورهای در ترویج نظام مشکالت از یکی (2001) راندیگ

 تشکیالتی و ساختاری ماهیت اطالعات، تولید بودن  پایین مانند عواملی ،نظران صاحب (.2001 در،یف) است عملیات ضعیف

 های فعالیت در مشارکتی نوین های رهیافت کارنگرفتن  به و اعتبارات بودن  ناکافی مدیران، عملکرد ضعف ،ها سازمان

 تأیید در (.1992 ماندی،) دانند می توسعه درحال کشورهای بیشتر در ترویج و تحقیق میان ارتباط بهبود مانع را ترویجی

 اردبیل شرقی، و غربی آذربایجان استان چهار در ترویجی های فعالیت ارزشیابی در راد پزشکی ،گفته پیش تحقیقات تمامی

 ای رابطه گونه هیچ ،گذشته سال سه در ،ترویج ۀطالعم مورد کارشناسان و مروجان از درصد 1/25 که کرد بیان خراسان و

 ۀرابط درصد 7/1 فقط و اند  بوده ارتباط در آن با ای اندازه تا نیز ها  آن از درصد 3/2 .اند نداشته خود استان تحقیقاتی مرکز با

 (.1379 راد،  پزشکی) اند داشته مراکز این با زیادی

 آن، در که دهد می نشان نظری چارچوب قالب در را تحقیق این وابستۀ و مستقل متغیرهای میان روابط ،1 شکل

 .اند شده گرفته درنظر روستا به مربوط متغیرهای و ترویج خانۀ به مربوط متغیرهای

 

 
 روستایی ترویج یها خانه ی. عوامل مؤثر بر اثربخش1 شکل
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 پژوهش روش

 مبانی ابتدا تحقیقات، گرفتن  انجام برای .است شده انجام 2پیمایشی روش به و است 1همبستگی -توصیفی حاضر، پژوهش

 برای نظری، چارچوب و مطالعات درنظرگرفتن با سپس .شد بررسی مربوط مراجع و ابعمن به توجه با موضوع نظری

 کشاورزان و روستایی های خانه مروجان همۀ شامل ،تحقیق این آماری ۀجامع .دش تهیه پرسشنامه اطالعات، گردآوری

 برای 3تصادفی گیری نمونه روش با کشاورز عنوان به نفر 306 و مروج عنوان به ها آن از نفر 120 که است زابل شهرستان

 و ترویج ۀرشت استادان از تن چند های  دیدگاه تحقیق، ابزار 4روایی بررسی منظور به .شدند انتخاب ها پرسشنامه تکمیل

 81/0 آلفا مقدار و شد توزیع کشاورزان و مروجان بین پرسشنامه ابزار، 5پایایی یینتع برای. رفت کار  به کشاورزی آموزش

SPSS\win افزار نرم با ها داده سپس .آمد ستد  به
ver16 بخش در ،ها داده تحلیل و تجزیه منظور به .شدند تحلیل و تجزیه 

 متغیرهای نوع براساس استنباطی بخش در و معیار انحراف و میانگین فراوانی، ،یبند سطح میزان یها آماره از توصیفی

 توجه مورد متغیرها از دسته دو ،پژوهش این در .شد استفاده T ۀآمار و پیرسون همبستگی ضریب ۀآمار از ،مطالعه مورد

 به مربوط یرهایمتغ .ندهست روستاییان به مربوط متغیرهای دوم، ۀدست و ترویج به مربوط متغیرهای اول، ۀدست .هستند

 سه به ،روستاییان به طمربو متغیرهای و اند یبررس قابل فرهنگی -اجتماعی و سازمانی فردی، سطح سه در ترویج، سازمان

 .اند شده بندی یمتقس فرهنگی -اجتماعی و ییروستا فردی، های  یژگیو سطح

 

 مطالعه مورد ةمنطق یمعرف

 .است زابل شهر ،شهرستان این مرکز .است ایران شرقی جنوب در بلوچستان و سیستان استان های شهرستان از یکی زابل

 ۀفاصل و گرفته قرار بلوچستان و سیستان استان شرقی شمال ضلع در ،کیلومترمربع 15,197 مساحت با ،شهرستان این

 یشرق طول ۀقیدق 29 و درجه 61 در شهرستان این ،ییایجغراف نظر از .است کیلومتر 207 استان مرکز تا شهرستان مرکز

 استان شمال در ،جمعیت فرن 317/329 حدود با زابل شهرستان .است گرفته قرار شمالی عرض ۀقیدق 1 و درجه 31 و

 با مرز امتداد در شرق طرف از ،جنوبی خراسان استان با شرق شمال و شمال جانب از و دهش واقع بلوچستان و سیستان

 کخش و گرم بیابانی اقلیم و است مرز هم لوت کویر با غرب از و ،زاهدان و زهک شهرستان با جنوب از ،افغانستان کشور

 ریمتغ گراد سانتی ۀدرج 49 تا -5/9 از ،سال در آن دمای و متر میلی 6/59 شهرستان این در النهسا بارش میانگین .دارد

 نام را (زابل غرب در) رستم ۀقلع و (زابل شهر کیلومتری 25 در) خواجه کوه توان می شهرستان این مهم ارتفاعات از .است

 عنوان به و است بنجار و زابل شهر دو دارای زابل ستانشهر .است کیلومتر 207 استان مرکز تا شهرستان مرکز ۀفاصل .برد

 و بنجار شهر در نفر 4088 زابل، شهر در نفر 137،722 ،تعداد این از که دارد جمعیت نفر 171،940 ،سیستان مرکز

 1548 تهران تا زابل شهرستان مسافت .کنند  می زندگی مرکزی بخش در کوچک و بزرگ آبادی 78 در آن نفر 30،130

 (.15 :1387 مصطفی، میرزا) است متر 480 دریا سطح از آن ارتفاع و لومترکی
 

 

                                                                                                                                                                                                                  
1. Descriptive Correlation 
2. Survey Research 
3. Random Sampling 
4. Validity 
5. Reliability 

http://wapedia.mobi/fa/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://wapedia.mobi/fa/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://wapedia.mobi/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wapedia.mobi/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wapedia.mobi/fa/%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://wapedia.mobi/fa/%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84
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 پژوهش ةمطالع مورد مناطق و شهرستان استان، جغرافیایی موقعیت .2 شکل

 1393 نگارندگان، :منبع

 

 
 بلوچستان و سیستان استان در سیستان ةمنطق روستایی ترویج یها خانه .3 شکل

 1392 زابل، شهرستان کشاورزی جهاد ةادار :منبع

 

 ۀمنطق روستایی ترویج های خانه .است شده مشخص مطالعه مورد مناطق از کیهر جغرافیایی موقعیت 2 شکل در

 و زهک ترویج ۀخان دو) زهک شهرستان ،(بنجار و محمدآباد ادیمی، ترویج ۀخان سه) زابل شهرستان شامل ،سیستان

 شامل را ترویج مرکز شش ،سیستان روستایی ترویج های خانه .ندسته (دهیرمن ترویج ۀخان) هیرمند شهرستان و (جزنیک

 .است مشاهده  قابل 3 شکل در ها  آن اسامی که شوند  می

 

 ها افتهی و بحث

 و موجود وضعیت سپس و اشاره مطالعه مورد مروجان ای حرفه و فردی های ویژگی به مختصر طور به ابتدا ،بخش این در

 .شود  می داده توضیح روستایی ترویج های خانه فعالیت مطلوب
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 3/59) گانکنند شرکت بیشتر .است سال 51 کشاورزان سنی میانگین و سال 42 مطالعه مورد انمروج سنی میانگین

 .(1 جدول) هستند جوانی و میانسالی سنین در پاسخگویان بیشتر یعنی ؛دارند سال 49 از کمتر (درصد
 

 خگویانپاس سن فراوانی توزیع .1 جدول

 سنی یها گروه متغیر
 کشاورزان مروجان

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 سن

29-20 34 01/33 21 86/6  
39-30 17 5/16 26 50/8  
49-40 10 7/9 73 86/23  
59-50 18 4/17 69 55/22  
69-60  15 56/14 68 22/22  
01/16 49 74/8 9 باال به 70  

 103 00/100 306 00/100  
 نگارندگان :منبع

 

 در که یافراد نایم از و ندردا کارشناسی تحصیالت ها  آن درصد 07/31 ،آموزشی های دوره گانکنند شرکت بین از

 از زیادی درصد ،دیگر عبارت  به .است دیپلم زیر درصد 18/27 تحصیالت میزان اند،  نکرده شرکت آموزشی های دوره

 مدارک ،مروجان بیشتر دهد می نشان مطالعه مورد تحصیلی ۀرشت رۀدربا تحقیق نتایج سیبرر .هستند باسواد پاسخگویان

 .(2 جدول) نددار کشاورزی به مربوط تحصیلی
 

 پاسخگویان تحصیالت سطح فراوانی توزیع .2 جدول

 طبقه متغیر
 کشاورزان مروجان

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 تحصیالت سطح

 13/10 31 0 0 ابتدایی
 57/21 66 9/71 10 اهنماییر

 78/27 85 17/47 18 متوسطه
 84/24 76 20/39 21 دیپلم

 52/7 23 21/36 22 کاردانی
 17/8 25 31/07 32 کارشناسی

 00/100 306 100 103 جمع 
 نگارندگان :منبع

 

 .اند  متأهل و مرد پاسخگویان، درصد 7/95 ها،  یافته مطابق
 

 روستایی ترویج یها خانه با همکاری هب مروجان نگرش .3 جدول

 معیار انحراف میانگین تعداد روستایی ترویج یها خانه عملکرد یها شاخص

 05/1 87/3 103 میدانی های یشآزما گرفتن  انجام
 01/1 98/3 103 ترویجی یها برنامه تدارک و تهیه در مشارکت

 77/0 39/4 103 ترویج مروجان و کشاورزان نایم اطالعات تبادل
 89/0 46/4 103 ترویجی نشریات ۀتهی

 93/0 07/4 103 یساتیتأس و یرفاه ،یعمران امور و اجرا، و یزیر برنامه در مؤثر تکشارم
 82/0 69/4 103 ترویج یها خانه ایجاد برای روستاها بندی یتاولو

 نگارندگان :منبع
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 5 میانگین با های داده ،جدول این در .دهد می نشان ترویج های خانه فعالیت در را مروجان مشارکت میزان 3 جدول

 مشارکت به مربوط 3 میانگین با های داده و متوسط مشارکت به مربوط 4 میانگین با های داده زیاد، مشارکت به مربوط

 رد ،روستایی کشاورزان با روستایی ترویج های خانه فعالیت همکاری به مروجان گرایش ،3 جدول به توجه با .است کم

 های آزمایش در شرکت پتانسیل ،مروجان که دهد می نشان موضوع این .دوش  می برآورد (متوسط) مثبت نسبتاً یحد

 مردم با ترویج مروجان و کشاورزان بین اطالعات تبادل و ترویجی های برنامه تدارک و تهیه در مشارکت میدانی،

 مطالعه مورد مناطق ۀتوسع و کمبودها بهبود به ،روستاها در آنان بیشتر مشارکتی های فعالیت میزان و دارند را روستایی

 .شود  می منجر
 

 مطالعه مورد کشاورزان به ترویج آموزشی تأثیر یبند سطح .4 جدول

 یبند سطح معیار انحراف میانگین فراوانی کشاورزان به ترویجی -آموزشی یها روش تأثیر بندی یتاولو

 6 35/1 11/3 103 خبرنامه انتشار
 3 08/1 06/4 103 گروهی های  بحث اجرای

 2 99/0 16/4 103 شفاهی صورت به آموزشی های  دوره برگزاری
 5 05/1 35/3 103 مطالب تنوع رعایت
 7 34/1 3/3 103 آموزشی نشریات توزیع

 1 01/1 43/4 103 آموزشی های یسخنران برگزاری
 4 16/1 83/3 103 آموزشی های یلمف پخش
 8 19/1 97/2 103 آموزشی کارگاه ریبرگزا

 نگارندگان :منبع

 

 روستاها بیشتر سوادی بی به توجه با ،کشاورزان به ترویج آموزشی تأثیر های اولویت باالترین ،4 جدول به توجه با

 ۀزمین در آموزشی های دوره برگزاری .است ...و گروهی های بحث آموزشی، های دوره آموزشی، های سخنرانی ،ترتیب  به

 مطابق .است پذیر امکان باال های روش به اغلب مطالعه، مورد ۀمنطق در ترویج های خانه فعالیت با کشاورزان آشنایی

 مفید باال به متوسط حد در ،ها آموزش و ها کالس این برگزاری برای کشاورزان نگرش ۀزمین در آماری های روش ،نتایج

 کنند می آغاز انفرادی های روش و شخصی های تماس از استفاده با روستاها در را خود ترویجی های فعالیت ،مروجان .است

 تشکیل را واحدها ،ترویجی جلسات تشکیل و گروهی هایدیدار از استفاده با تدریج به ،خود های برنامه توجیه از پس و

 و ترویجی های فعالیت ۀیافت ملتکا مراحل در ،عمومی های رسانه یا انبوه آموزش های روش از انبوه ۀاستفاد .دهند  می

 در محلی مروجان مشارکت اساسی های زمینه از یکی ،تحقیق نتایج بقاطم .شود  می واقع مفید روستاها مردم ریفراگی

 تحقیقات نتایج با ،نتیجه این که است کشاورزان با اجرایی نهادهای و تحقیقاتی مراکز نایم ۀرابط ،ترویجی های فعالیت

 .دارد مطابقت (2003) نبراسکا رویجیت مدیران هیئت

 ،یابی زمینه ترویجی، های فعالیت در محلی مروجان مشارکت ۀزمین در مهم عوامل از یکی ،باال نتایج به توجه با

 به باید ترویج های خانه مسئوالن ،بنابراین ؛است مطالعه مورد روستاهای رد آموزشی های فرصت گسترش و سازی آماده

 کشاورزان دیدگاه از که کنند استفاده هایی فعالیت از بیشتر و کنند اقدام ها فعالیت این محدود کاربرد و هگذشت روند اصالح

 به توجه و منطقه هر در دقیق ریزی برنامه با باید همچنین. برخوردارند خاصی اولویت از اروستاه موجود شرایط ۀپای بر و

 برای .نندک اقدام گروهی و انفرادی های آموزش زمان  هم و ثرؤم ارگیریک به برای ،شرایط سایر و انسانی نیروی امکانات،

 پذیر توجیه گروهی های روش پا خرده کشاورزان برای و انفرادی های روش ،تر بزرگ تولیدی واحدهای دارای روستاییان

 .است
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 زابل شهرستان در روستایی ترویج یها خانه فعالیت میزان یبند سطح .5 جدول

 ترویج آموزشی های یتفعال نوع
 روستاها در ها یتفعال یریکارگ به قابلیت

 بندی یتاولو معیار انحراف میانگین

 7 21/1 35/3 جدید های یافته از استفاده
 15 41/1 89/2 غیرکشاورزی های یتفعال در اشتغال
 2 66/0 29/4 ها  آن با مروجان دیدار و ییانبه روستا آموزش

 8 15/1 46/3 روستاها مشکالت و مسائل بیان
 4 06/1 66/3 دامپزشکی و زراعی یها نظام در ترویج و تحقیق
 3 84/0 11/4 تعاونی ترویج
 6 23/1 51/3 کشاورزان معلومات سطح با محتوا تطابق
 5 11/1 13/3 روستایی جامع ۀتوسع

 12 17/1 79/2 تکنیکی و فنی های یدگرگون
 13 26/1 82/2 یا پروژه های یافتره

 9 01/1 42/3 کشاورزان فنی و علمی دانش سطح سنجش
 11 33/1 75/3 ها یتفعال بودناعتماد قابل و صحیح

 10 10/1 84/2 کشاورزان با مروجان آموزشی یها دوره طول
 1 97/0 34/4 روستاها در ترویج مشارکت
 14 08/1 97/2 خصوصی مشاوران

 نگارندگان :منبع

 

 های  هادیدگ بررسی با و ،5 جدول نتایج به توجه با ،روستاها در ترویجی آموزشی های یتفعال میزان بندی سطح مورددر

 ،تعاونی ترویج .3 و آنان با دیدار و روستاها کشاورزان آموزش .2 روستاها، در ترویج مشارکتی کاربرد میزان .1 ،مروجان

 .دهد می نشان ها فعالیت سایر از را ها اولویت ینراالتب ترتیب  به دامپزشکی و زراعی های نظام در ترویج و تحقیق

 هایی فعالیت جمله از ،غیرکشاورزی های فعالیت در اشتغال و خصوصی مشاوران و ای پروژه های رهیافت میزان ،حال  ینعدر

 حسط در روستایی ترویج فعالیت میزان ،نتایج براساس .اند داشته فعالیت ها آن در کمتری میزان به مروجان که است

 بین و روستاها سطح در ها فعالیت این دارد ضرورت بنابراین، ؛است شده ارزیابی کم کشاورزان بین در و متوسط روستاها

 بخش آن به معطوف باید بیشتر ،محلی مروجان مشارکت های زمینه .شود گرفته کار  به زیاد بسیار و زیاد حد در کشاورزان

 در رایج های فعالیت اصالح و تغییر ضرورت به توان می ترتیب،  بدین .شوند انجام باید محلی سطح در که شود ها فعالیت از

 متغیر ،ترویجی های فعالیت و ها برنامه در ترویج مروجان ،پژوهش این در .برد پی سیستان از خطه این روستاهای سطح

 های مهارت و فنی و علمی دانش سطح یارتقا در را ترویج های خانه فعالیت و عملکرد ،متغیر این .است آزمایشی مستقل

 مشخص روستایی ۀتوسع فرایند در را آن سهم و کند می تعیین عمل در خود فنی و علمی دانش کارگیری به در مروجان

 بیشتر ،ها فعالیت این از روستاییان مندی بهره میزان و ترویجی های فعالیت در مروجان نکردن یا کردن  مشارکت .سازد می

 نشان را ترویج های خانه فعالیت و اثربخشی میزان براین،  عالوه. است ترویج های خانه رونییب و درونی طشرای تابع

 از ،روستایی ترویج های خانه فعالیت و کارکرد بر مروجان گذارأثیرت عوامل ترین مهم تحلیل و بررسی منظور به .دهد می

 .شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب
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 روستایی ترویج یها خانه کارکرد و فعالیت بر مروجان یرگذارتأث عوامل همبستگی لتحلی .6 جدول

 متغیرها

 ضریب

 همبستگی

 پیرسون

 سطح

 معناداری

 درصد

 فراوانی

 شدت

 همبستگی

 ضعیف 91/2 004/0** 130/0 روستایی ۀجامع ۀتوسع

 ضعیف 88/3 015/0** 123/0 آبی شتک ریز یاراض سطح گسترش و توسعه یبرا یاعتبار و یفن کمک

 ضعیف 88/3 038/0* 119/0 التیتسه و اناتکام و سیستانی گاو و گوسفند نژاد اصالح ۀبرنام گسترش

 قوی 59/13 001/0** 267/0 تاناکام و منابع شناخت و روستاها اجاتیاحت و ازهاین یبررس

 قوی 56/14 003/0** 278/0 (کود و )بذر کشاورزی یها نهاده توزیع

 قوی 56/14 000/0** 346/0 ینیرزمیز و یسطح یها آب از حیصح ۀاستفاد و استحصال قیطر از آب عمناب ۀتوسع

 متوسط 77/7 000/0** 143/0 یجیترو و یآموزش ،یاعتبار ،یرفاه ،ییربنایز ،یفن ،یعموم خدمات ۀارائ

 متوسط 77/7 022/0* 154/0 کشاورزی محصوالت مصرف و عرضه مت،یق د،یتول امر در ازینمورد اطالعات ۀیته

 متوسط 74/8 017/0* 167/0 روستاها مشکالت و مسائل بیان

 قوی نسبتاً 68/10 001/0** 213/0 خبره کشاورزان انجمن با متعدد جلسات برگزاری

 قوی نسبتاً 65/11 001/0** 214/0 یسنت یها یدامدار در یدامپرور و یکدامپزش خدمات ارائۀ

   00/100  

   اننگارندگ :منبع
P ≤ 0/05

*، P ≤ 0/01
** 

 

 ،شهرستان در ترویجی خدمات مراکز کم تعداد وجود با ،6 جدول در پژوهش ینا همبستگی های یافته براساس

 اطالعات بقاطم .است مثبت و مثبت نسبتاً حد در ترویج های خانه فعالیت به پاسخگویان از نیمی از بیش نگرش

 قرار ترویج ۀاجراشد های فعالیت درمعرض زابل شهرستان کشاورزان درصد 57 حدود ،پژوهش این در آمده دست به

 ،بنابراین ؛اند مانده محروم ترویجی های فعالیت فراگیری از ،شهرستان این کشاورزان از بخشی که رسد می نظر  به .اند گرفته

 و یکشاورز ۀتوسع فرایند در نآ جایگاه و سود در وری بهره میزان لحاظ از آنان کشاورزی عملکرد و علمی دانش سطح

 و منابع شناخت و روستاها اجاتیاحت و ازهاین یبررس فعالیت به مروجان نگرش بین .است نبوده برابر نیز روستایی

 .دارد وجود معنادار و قوی ۀرابط ،آنان های فعالیت دیگر و روستاها مشکالت و مسائل بیان ت،اناکام

 مثبت ای  هرابط ،تاناکام و منابع شناخت و روستاها اجاتیاحت و ازهاین ۀزمین در انمروج فعالیت ،ها یبررس نتایج مطابق

 قوی بندی سطح لحاظ از ،فعالیت نوع این در رابطه شدت .دارد 001/0 سطح در 267/0 همبستگی ضریب با دارامعن و

 .دهد  می نشان کارکرد این در را مروجان فعالیت و است

 استحصال قیطر از آب منابع ۀتوسع ۀزمین در مطالعه مورد روستاهای مروجان فعالیت ،6 استنباطی جدول به توجه با

 با (کود و بذر) کشاورزی های نهاده توزیع و r= 0/346 و =000/0p با ینیرزمیز و یسطح یها آب از حیصح ۀاستفاد و

p=0/003 و r= 0/278 فوق، های زمینه در و اند  داشته اییروست های فعالیت ۀذکرشد عوامل نایم در را عملکرد بیشترین 

 ویژه به مختلف های زمینه در آب منابع کمبود با ،سیستان مناطق بیشتر کهآنجا از .اند  مثبت و «قوی» ۀرابط دارای

 و شود  می منطقه شکوفایی و رشد موجب زمینه این در ترویج های خانه مروجان بیشتر مشارکت ،هستند رو روبه کشاورزی

 .سازد  می آباد را ستاهارو این

 شدن  انجام و خبره کشاورزان انجمن با متعدد جلسات برگزاری ۀزمین در ها یتفعال همبستگی از حاصل نتایج براساس

 معناداری سطح و همبستگی ضریب با مثبت و قوی نسبتاً ای  رابطه ،یسنت یها یدامدار در یدامپرور و یکدامپزش خدمات

p=0/001 و r= 0/213 یرفاه ،ییربنایز ،یفن ،یعموم خدمات ۀارائ مانند ها یتفعال همبستگی ضرایب نتایج .دارد وجود، 

 عرضه، مت،یق د،یتول امر در ازین مورد اطالعات ۀیته ،r= 0/143 و p= 0/000 با یجیترو و یقیتحق ،یآموزش ،یاعتبار
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  و p= 0/017 با روستاها مشکالت و لمسائ بیان و r= 0/154 و p= 0/022 با کشاورزی محصوالت ۀریذخ مصرف،

r= 0/167 دارد وجود مثبت و متوسط ای  رابطه نیز. 

 ۀبرنام گسترش ،r= 0/130 و p=0/004 با روستایی ۀجامع ۀتوسع ۀزمین در ترویج های خانه مروجان لکردعم نتایج

 معناداری سطح و همبستگی ضریب با تیبتر  به ،التیتسه و اناتکام ساختن  فراهم و سیستانی گاو و گوسفند نژاد اصالح

038/0p= 139/0 وr= با آبی شتک ریز یاراض سطح گسترش و توسعه یبرا یاعتبار و یفن کمک و p= 0/015 و 

r= 0/123 عنوان به فوق های زمینه در ترویج های خانه فعالیت ،بنابراین ؛است فوق های ینهزم در فعالیت کمترین نشانگر 

 .است شده یابیارز ضعیف ۀرابط یک

 و خرد برداری بهره های نظام قالب در مطالعه مورد روستاهای کشاورز خانوارهای درصد 80 از بیش اقتصادی، بعد در

 رواج باید که طور آن نیز کشاورزی به وابسته نوین صنایع نیز صنایع بعد در .برند می سر به تنگدستی و فقر در ،سنتی

 .است نشده روستایی زوال حال در سنتی صنایع جایگزین و نیافته

 مشارکت مختلف ترویجی های فعالیت و ها برنامه در که روستاهایی بین ،آماری های داده همبستگی تحلیل به توجه با

 عملکردی و کنشی بینشی، های ویژگی لحاظ از اند،  نکرده استفاده ها فعالیت این از که روستاهایی از دسته آن و اند  کرده

 راستای در ها  آن فنی و نظری دانش کارگیری به مهارت و فنی و علمی دانش سطح که  طوری  به دارد؛ وجود ادارمعن تفاوت

 متفاوت یکدیگر با روستایی ۀتوسع و کشاورزی ۀتوسع خود، وضع بهبود به کمک و تولید سازی بهینه ،وری بهره یارتقا

 دوم، وهلۀ در و ترویجی های فعالیت و ها برنامه در روجانم مشارکت وضعیت ابعت اول وهلۀ در ،دارامعن تفاوت این .است

 نیز و تجهیزات و ها برنامه ساختار جمعی، و فردی کنشگران های ویژگی شامل ،ترویجی نظام بخشی  درون عوامل از ناشی

 محیط و سیاسی ماعی،اجت فرهنگی، ۀتوسع مانند ترویج های خانه نظام اجتماعی محیط شرایط .است ترویج منابع ساختار

 عامالن ترین عمده و ترویجی کنشگران ترین مهم ،مروجان هرچند .هستند دخیل مراحل این در ،ترویج نظام طبیعی

 ایجاد در نیز ترویجی نهادهای و متخصص و کرده تحصیل مروجان و بیشتر ترویج های خانه وجود ،اند روستایی ۀتوسع

 در ترویج های خانه نظام محیطی، موانع و مسائل بر  عالوه .مؤثرند روستایی ۀوسعت های فعالیت تقویت برای مناسب فضای

 مبانی ،زابل شهرستان در ترویج های خانه .هستند بسیار های نارسایی و مسائل دارای اش درونی عناصر از هریک و زابل

 تر بزرگ های نظام با ،نظام یک عنوان به یجترو ۀرابط ها  آن قالب در تا دنندار مندی نظام و جامع مفهومی چارچوب و نظری

 ساختار و ها نظام  خرده با ترویج نظام ۀرابط و سو یک از اقتصادی و کشاورزی ساختار و مدیریت و سازمان ساختار انندم

 ارزشیابی مانع ،زابل شهرستان در ترویج های خانه محدودیت .دشو تحلیل جمعی و فردی کنشگران و ترویجی های برنامه

 و پژوهشی های یافته کارگیری به حاصل نیز و ،بازنگری و ترویجی های فعالیت و ها برنامه اثربخشی میزان علمی

 های فعالیت و ها برنامه بیشتر ،براین  عالوه .است شده  ترویج عملکرد کیفیت و اندک ییارتقا و ترویجی های رهیافت

 عینی و ذهنی های ظرفیت و نیازها با ناسبتم های بندی سطح و علمی ۀشد شناخته استانداردهای ،اجراشده ترویجی

 اقشار از بیش مرفه اقشار و ،زنان از بیش مردان ،عمل در که طوری به ؛اند داشته جنسی و سنی های تفاوت مانند نامخاطب

 ترویجی های فعالیت عملکرد ارزشیابی در کشاورزان .اند شده مند بهره ترویج های خانه فعالیت از روستایی ۀجامع فقیر

 داده الزم پاسخ ها آن اجرای روش و زمان مکان، ۀزمین در آنان انتظارات به ،ترویجی های برنامه تنظیم در که اند مدعی

 با ،مزرعه در یعنی آنان ۀروزمر فعالیت و کار محل در و مناسب زمان در ترویجی های فعالیت با بیشتر آنان .است نشده

 .اند کرده عالقه اظهار ترکیبی های روش
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 ترویج یها خانه امنای  یئته اعضای و رجوع ارباب دیدگاه از ترویج یها خانه یاثربخش ةمقایس .7 جدول

 داریامعن احتمال df (آزادی ة)درج t شاخص مقدار میانگین یاثربخش

43/3 (رجوع ارباب) هاروستا ساکنان  11/2 38 326/0 
85/2 یجترو یها خانه یامنا  یئته اعضای  98/1 29 249/0 

 نگارندگان :منبع

 

 روستایی ترویج یها خانه احداث از بعد و قبل ،کشاورزان نظر از روستاها بهبود وضعیت و فراوانی تغییرات .8 جدول

 وابسته متغیرهای

 از قبل
 یها خانه

 ترویج

 از بعد
 یها خانه

 ترویج

 ،روستاها وضعیت بهبود
 یها خانه احداث از بعد و قبل

 جتروی
 در عملکرد

 روستا

 ضریب
 تغییرات

CV 
 بعد قبل فراوانی فراوانی

 25/0 مثبت شده زیاد کم بسیار 10 7 خدمات از یمند بهره

 یفن و اطالعاتی نیازهای و مشکالت رفع
 کشاورزان

 20/0 مثبت زیاد بسیار کم بسیار 12 9

 مناطق در عمرانی های یتفعال شدن  انجام
 روستایی

 10/0 مثبت زیاد اربسی کم 37 32

 18/0 مثبت داشته زیاد رشد کم 36 28 روستا خانوارهای تعداد

 47/0 منفی حدودی تا متوسط 16 32 ترویج ۀخان تا روستا ۀفاصل

 22/0 مثبت داشته زیاد رشد کم 26 19 روستا زراعی های ینزم تعداد

 19/0 مثبت شده بهتر کم 34 26 روستا های  دام تعداد

 13/0 مثبت یافته بهبود کم 35 29 کشاورزی یها دهنها توزیع

 50/0 مثبت یباًتقر شده کمتر حدودی تا زیاد بسیار 29 61 روستایی ۀجامع ۀتوسع

 09/0 اندک تغییر داشته کاند تغییر کم 26 23 روستایی زنان آموزش

 10/0 مثبت شده زیاد کم 15 13 روستا مشکالت و مسائل بیان

 47/0 مثبت شده زیاد کم 4 2 زندگی سطح و ددرآم تولید، افزایش

 03/0 اندک تغییر شده زیاد کم 26 25 روستایی جوانان آموزش

     306 306 جمع

 نگارندگان :منبع

 

 و امنا هیئت اعضای یعنی مطالعه، مورد نمونۀ گروه دو دیدگاه از ترویج، های خانه اثربخشی مقایسۀ منظور به

 این اثربخشی ترویج، های خانه رجوع ارباب نتایج، مطابق. شد انجام استیودنت  تی آزمون ،ترویج های خانه رجوع ارباب

 رجوع، ارباب نظر به دیگر، عبارت  به(. 7 جدول) اند کرده ارزیابی باالتری مرتبۀ در امنا، هیئت اعضای به نسبت را مراکز

 برای ترویج خانۀ های فعالیت اهمیت میزان بر تأییدی خود ،یافته این. اند بوده تر موفق خود های فعالیت در ترویج های خانه

 موفقیت میزان و روستاییان برای مراکز این فعالیت اهمیت که سازد می روشن را نکته این و است مراکز این رجوع ارباب

 دارد اهمیت جهت این از بیشتر یافته، این. کنند می تصور ترویج های خانه گردانندگان که است چیزی آن از بیش ها، آن

 مراکز این تربودن موفق به -هستند روستایی جمعیت همان که -ها فعالیت این اصلی مخاطبان و کنندگان دریافت که

 .دارند اعتقاد

 .دهد می نشان ترویج های خانه احداث از بعد و قبل ،کشاورزان نظر از را روستاییان بهبود وضعیت و فراوانی 8 جدول

 نشد  انجام کشاورزان، یفن و اطالعاتی نیازهای و مشکالت رفع خدمات، از مندی بهره یرهایمتغ ،جدول این بقاطم

 توزیع ،ها  دام تعداد روستا، زراعی های زمین تعداد روستا، خانوارهای تعداد روستایی، مناطق در عمرانی های فعالیت

 ،ترویج های خانه وجود دلیل  به زندگی سطح و آمددر تولید، افزایش و روستا مشکالت و مسائل بیان کشاورزی، های نهاده

 .است مثبت تقریباً مطالعه مورد ۀمنطق در روستایی ۀجامع ۀتوسع ریمتغ عملکرد .هستند مثبت عملکرد و زیاد رشد دارای
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 دارای روستاها سطح در عملکرد لحاظ از متغیرها سایر و دارد منفی تأثیری ،ترویج ۀخان تا روستا ۀفاصل متغیر همچنین

 .هستند اندک تغییرات

 

 یریگ جهینت

 از بیش یط -دارند برعهده را شاورزانک و یانیروستا به فنی های آموزش ۀارائ رسالت هک -شاورزیک ترویج نانکارک

 فعالیت زمینه این در گوناگون های  روش به ،گذرد می شورک در شاورزیک ترویج های فعالیت رسمی عمر از هک سال پنجاه

 تلویزیونی، های برنامه آن دنبال  به و ییرادیو های برنامه پخش و تهیه ،ترویجی های نشریه توزیع و تهیه .ندا کرده

 در استفاده مورد های روش ترین قدیمی حال درعین و ترین شایع از ،آموزشی های کالس برگزاری و بازدیدها دادن  انجام

 اینترنتی های سایت ایجاد و گویا تلفن مانند هایی روش نیز اخیر سنوات در .است بوده ایران در ترویجی های فعالیت ادبیات

 معطوف ها روش این است، نبوده بین در نیز تعمدی و قصد که درحالی و هستند گسترش درحال فارسی زبان به شاورزیک

 در .اند داشته نیز دسترسی ها آن به ها روش این به مساعد نظر ضمن هک است بوده شاورزانیک اطالعاتی نیازهای تأمین به

 نهاد ۀواژ حتی هکبل ،نیستند آشنا ترویج وظایف و ردهاکارک با تنها نه ،روستایی مناطق اننکسا از زیادی شمار ،بین این

 .اند نشنیده نیز بار کی برای را ترویج

 شاورزانک میان اتیاطالع افکش تعمیق و ترویج خدمات از یانیروستا از وسیعی اقشار محرومیت درس می نظر  به

 روزافزونی میزان به -شد اشاره ها  آن به باال در هک -ترویجی جدید های روش ۀتوسع با یانیروستا ۀعام و پیشرو

 ۀاستفاد ۀزمین نشدن  فراهم و سو کی از مالحظه قابل ییگرا نخبه دلیل  به توان  می را محرومیت این. است مشاهده قابل

 در نازارع مالی یتواننا و توجه قابل سوادی کم و سوادی بی همچنین دیگر، سوی از شورک در ها روش این از وسیع

 شده فراهم آموزشی اناتکام آید می نظر  به هکآن ضمن .دانست الزم های آموزش نشدن  ارائه و تلفن خط ،رایانه به دسترسی

 توجه با. است وسیع اراضی مانند خصایصی با پیشرو شاورزانک نیازهای بر منطبق بیشتر نیز نوین های رسانه این طریق از

 های فعالیت جریان در ها آن از که است ضروری سنتی، ارتباط مراکز و ها رسانه بودنگرا عامه دلیل  به نیز و موارد این به

 برای ،مروج یا سیننکت ارشناس،ک مدیر، از اعم ،ترویج میدانی نانکارک .شود استفاده تر شایسته صورتی  به شاورزیک ترویج

 های فعالیت جریان در را ها رسانه این از استفاده و کنند تالش دخو خدمت ۀحوز در فعال سنتی های رسانه شناسایی

 نکهیا به توجه با .نندک کمک ترویجی های آموزش تر وسیع پوشش به وسیله این به تا سازند نهادینه دخو ترویجی

 یریکارگ به است، وابسته مروجان مشارکت زانیم و مهارت ،ییکارا به یادیز انزیم به ،یجیترو یها تیفعال یاثربخش

 دگاهید از .بود خواهد یجیترو یها تیفعال به یاثربخش ضامن ،یاتیعمل و یعلم نظر از دهیورز و مدآکار یانسان یروین

 ،جیترو نیب یساختار باطاتارت را شهرستان در جیترو بخش مشکل نیتر مهم زابل، یکشاورز جهاد ۀادار ارشد رانیمد

مربوط  نآ هب یکشاورز جیترو ۀدیعد مشکالت و ردیپذ  یم ریتأث جیترو متعارف افتیره از که دانند یم آموزش و قیتحق

 جادیا با که رود یم انتظار نمسئوال از ،زابل شهرستان سطح در جیترو یها خانه اندک تعداد وجود با و نیبنابرا ؛است

 و محروم یروستاها ییشکوفا و رشد موجب و دهند انجام را الزم یها یهمکار نهیزم نیا در ،شتریب یها خانه

 ای ییروستا جیترو یها خانه تیفعال ،ییروستا جامع ۀتوسع یها افتیره یریکارگ به ،رو نیا از .شوند برخوردار  کم

 و یزندگ بر مؤثر عناصر و امور یامتم شامل آن یها تیمسئول و فیوظا که فرض نیا با -جیترو متعارف یها افتیره

 ییروستا جیترو یها خانه یسازمانده یبرا مناسب ییها افتیره عنوان  به توان  یم را -باشد نیروستانش مردم اشتغال

 :شود  یم شنهادیپ ریز یها  افتیره نیهمچن .کرد لیتکم و نییتع

 .شود اقدام آن رفع و سوادی کم و سوادی بی های هریش یافتن برای متولی های سازمان با ارتباط برقراری با -
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