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پژوهشینوع مقاله:

هاي ترویج کشاورزي در استان کرمانشاهتحلیل موانع اثربخشی دوره

2فرشته عواطفی اکمل، *1یاسر محمدي

)30/06/99؛ پذیرش: 01/03/99(دریافت: 
چکیده

نوع کاربردي و روش به اجرا درآمد. پژوهش ازدر استان کرمانشاهبرگزارشدههاي ترویجی این پژوهش، بر مبناي تحلیل موانع دوره
هاي ترویجی سازمان جهاد نوع اکتشافی بود. جامعه آماري این مطالعه مشتمل بر کشاورزان استان کرمانشاه بودند که در دورهازتحقیق 

درمتخصصینازتوسط تعداديآنمحتواییکه رواییبودهمحقق ساختهپرسشنامهها،دادهگردآوريابزارکشاورزي شرکت داشتند.
مورد تائید 85/0به مقدار باالتر از کرونباخآلفايضریبازاستفادهبانیزآنپایاییوروستاییکشاورزي و توسعهآموزشوترویجحوزه

21نسخه IBMSPSSافزار هاي ترویجی از تحلیل عاملی اکتشافی در محیط نرمبراي شناسایی و تلخیص موانع اثربخشی دوره.قرار گرفت
شد. نتایج پژوهش نشان بهره گرفته5/8. نسخه LISREL، از تحلیل عاملی تأییدي در محیط شدهاستخراجد و براي تائید موانع استفاده ش

درصد از 70توان در پنج عامل کلی خالصه نمود که درمجموع حدود هاي ترویجی در استان کرمانشاه را میداد که موانع اثربخشی دوره
ترین مانع اثربخشی در نظر عنوان مهمبه"کشاورزاننیازوزمانباهادورهمحتويتناسبعدم"تبیین نمودند. تغییرات متغیر وابسته را

، "هاي ترویجیدورهریزيعدم مشارکت کشاورزان در برنامه"، "فقدان نگرش مثبت مروجان و کشاورزان"گرفته شدند. افزون بر این، 
مهم موانععنوان سایربهبیبه ترت"هاي ترویجیضعف مدیریت و کنترل کیفیت دوره"و "راناي نبودن آموزشگو حرفهروز نبودنبه"

هاي ترویجی مورد ارزیابی سالیانه شود در کیفیت محتواي دورههاي ترویجی شناخته شدند. با توجه به نتایج پیشنهاد میاثربخشی دوره
.هاي استفاده شوددر تدوین برنامههاآنن، از مشارکت قرار گرفته و در راستاي تناسب بیشتر با نیاز کشاورزا

.ج کشاورزي، استان کرمانشاههاي ترویدوره،موانع، اثربخشی:هاي کلیديواژه

.ایرانهمدان،سینا،بوعلیدانشگاهکشاورزي،دانشکدهکشاورزي،آموزشوترویجگروهتادیاراس١
.ایرانهمدان،سینا،بوعلیدانشگاهکشاورزي،دانشکدهکشاورزي،آموزشوترویجدانشجوي دکتري گروه٢

y.mohammadi@basu.ac.irمسئول، پست الکترونیک:نویسنده *
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مقدمه
ایجاددرکشاورزيبخشسهم. رودمیشماربهکشوراقتصاديتوسعهاساسیياز محورهایکیکشاورزيبخشبهتوجه

بهتوجهضرورتواهمیتکهاستموارديازجملههابخشسایربامتقابلهمکاريوغذاتولیدوملیدرآمدبهکمکاشتغال؛
موردتوجهکهاستپرشماريهايمؤلفهتابعهر کشوري،دربخشاینتوسعه. دهدمینشانیخوببهرابخشاین

شتابمتولی کشاورزيتخصصینهادهايوظیفهترینمهمواقعدر،باشدمیکشاورزيبخشتوسعهمتولیانوگذارانسیاست
).1393است (براتی و همکاران، توسعهمتغیرهايآوردنبا فراهمکشاورزيتوسعهگريآسانوبخشیدن

کشـاورزانبومـیادبیـاتبـادریافـت،پژوهشـگرانازرافنـیهايينوآورودانـشمیانـی،حلقـهعنوانبهکشـاورزيرویـجت
چـهکشـاورزانوضعیـت،چراکه. )1388همـکاران،وپناهیند(دهدیمانتقـالکشـاورزانبـهیتدرنهاوتطبیـقمنطقههـر

بخشدرموجـودبالقوههايیتظرفازبتواننـدکـهنیسـتياگونهبهتجربـیدانـشازنظرچـهوسـوادمیـزانازنظر
اسـت،روروبهآنبـاکشـاورزيترویـجامـروزهکـهچالشـی. )1390ـکاران،هموشـیري(ببرنـدرااسـتفادهبیشـترین
کاربـرديدانـشصورتبه)تحقیقاتـیمراکز(تولیـداصلـیمحـلازفنـیدانـشایـنبهینـهوبهنـگامانتقالچگونگـی

کشـاورزي،صنعتدرفنـاوريودانشبـهزونروزافـنیـازبـهتوجـهبـا. اسـتکشـاورزانیعنـی،بردارانبهرهبـهکشـاورزي
).1388همـکاران،وپناهیند(شودیمآشـکارترموضوعایناهمیـت

آموزشوترویجخدمات. استجهانیبازاردررقابتبرايکشاورزانبهکمکدرمهمیساختاريسیاسیابزارکشاورزيترویج
سازماناگرچه،حالینباا. اندبرگرفتهدرراهایتفعالازياگستردهطیفواندیافتهگسترشجهاتازبسیاريدرکشاورزي

وجودوهایکاستازبسیاريبه علتترویجهايیتفعالاثربخشی،باشدمیمتداولتوسعهدرحالکشورهايدردولتیترویج
ترویجمدلواستنشدهحاصلفقیتموترویجسازماندربنابراین،؛ اندشدهمواجهشکستباواستپایین،هاچالشبرخی
).1398، آبادیضفپناه و رحیمی یزدان(داردنیازاصالحبهکنونی

,Altalb & Filipek(استمتفاوتدیگرکشوربهکشوریکازترویجموفقیتدرجهتوسعهدرحالکشورهايدر،حالینباا

ترویجيهانظامدرواقع،). ,2014Mutimba(استنبودهفقموترویجعمدتاً،دهدمینشانهانگاشتهپیشمطالعهو)2016
يزادرونوخودجوشيتوسعهراهبردهايوهارهیافتاتخاذعدمدلیلبه،توسعهدرحالکشورهايدرخصوصبهکشاورزي،

).1397(علیزاده و همکاران، اندشدهمواجهايعدیدهمسائلباروز،تحوالتبرمبتنی
کشاورزينوینهايیوهشوعملیاتوهايفناورزمینهدردانشترویجطریقازکشاورزيعملیاتبهبوديکشاورزترویجهدف

Fabusoro(باشدمیکشاورزخانوارهايبه et al., براي تجسم ذهنی از مفهوم آموزش ترویجی باید آن را فرآیندي ).2008
ارتباطی و نقش ترویج هايروشو رجوعاربابیا نفعيذادها، افراد نهفناوري،یلقبها بین عواملی از بدانیم که حاصل واکنش

,Eicher(فناوري جدید استیريکارگبهدر این فرآیند، تسریع در امر پذیرش و  ازاستفادهباکشاورزيترویجوآموزش).2007
آموزش موردراخویشنفعانيذومخاطبان،موردنظراهدافدر راستايآموزشیمناسبامکاناتووسایلمختلف،هايروش
باچراکهوجود آورند. بههاآندرراالزميهامهارتارتقاءیتدرنهاونگرشبینش،دانش،درالزمتغییراتتادادهقرار

سهیلتموجبدرآمدافزایشنهایتاًشده وحاصلتولیدافزایشوکارازبهتريوريبهرهنوین،فنیوعلمیهايیافتهکارگیريبه
مداومبهبودتفکروبینشایجاداصولیطوربه. )1390سلوکی و چیذري، (شدخواهدنفعانيذواعضاءزندگیدربهترشرایط
کهشودیماستفادهمتعددياز ابزارهايمنظوراینبراياست.نظاماینهدفو فراگیرترینتریناساسیبردارانبهرهدرتولید
. )1395میر رحیمی، حاجی(است هاهدفاینبهمذکوردستیابی نظامابزارهايینترمتداولوینترهممازترویجیي هابرنامه
وتولیدکنندگانو نیازهايکشاورزيبخشبازارنیازهايمطابقترویجی-آموزشیهاي برنامهبهینهبرگزاريوریزيبرنامه
هابرنامهاینشایستهاثربخشیدیگر،است. از جانبهابرنامهنایاثربخشیوموفقیتکنندهینتضمبخش ایناندرکاراندست

پیامدهاي عدماستشد. بدیهیخواهدمذکورهايبرنامهمؤثر درمشارکتآندنبالبهوکشاورزانرضایتموجب افزایش
شدخواهدگرجلوهکشاورزيبخشتوسعهرونددریافتهنتحققهايو هدفپایینسوددهیکم،بازدهیدرروستاییانرضایت

)Martineaue et al., بخشتوسعهاصلیابزارهايازیکیکهکشاورزيترویجتوسطشدهارائهخدماتهمچنین،.)2009
پوششهمچونمتعدديمسائلودالیلبهپیشیندههسهدراستشدهمدیریتدولتیبخشطریقازکهاستکشاورزي

کارکردهايمطلوبندادنانجامها،برنامهدرکشاورزانندادندخالتوبودنیشارکتمغیرکشاورزان،اززیاديشمارندادن
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غیرهوزماندر واحدییکاراوهاینههزاثربخشیفقدانترویجی،يهاسازمانداخلیساختاربودننامناسب،واگذارشده
,Riveraاستگرفتهقرارجديموردانتقاد يهادورهمثبتارزیابیازحکایتایراندرعاتمطالاززیاديتعداداگرچه).(2000

راآنیاثربخشترویجی-آموزشیهايیتفعالاجرايفرایندرويپیشدرهایتمحدودو از مشکالتتعدادياماکندیمترویجی
هايستمیسذاتیيهاضعفوهايناکارآمدرفعومشکلاینبرغلبهمنظوربه).1388، همکاراناست (سوري و دادهکاهش
و قرارداديترویجهايیستمسساختاري،اصالحاتازجملهخاصیراهکارهايورویکردهااخیريهاسالدردولتی،ترویج

,Anderson).استشدهمعرفیدولتگرييتصدکاهشوییتمرکززدا نقش آموزشیهاي ترویجی و فعالیتکهییازآنجا(2007
امري ها این فعالیتهايیتمحدودبررسی مشکالت و کندیمو روستایی ایفا توسعه جوامع کشاورزيو حیاتی درمهمی
کرمانشاه انجام استاندرکشاورزيترویجهايدورهاثربخشیموانعتحلیلباهدفرسد. لذا این پژوهش به نظر میيضرور

نتایج قرار دادند.یدبررسمورترویجی-آموزشیيهاتیفعاليهاتیمحدودمشکالت و ) 1388سوري و همکاران (گرفت. 
ترویجی به ترتیب اولویت، مشکالت آموزشیهايیتفعالهايیتمحدودمشکالت و ینترمهمکه دهدیمنشان آنانتحقیق

کشاورزي با نیاز روز، ندانستن زبان خارجی و عدم يهادانشکدهدرسی يهابرنامهمربوط به توسعه منابع انسانی (عدم تطابق 
ترویج، کمبود هايیتفعالب و مجالت خارجی)، مشکالت اجرایی ترویج (عدم وجود سیستم صحیح ارزشیابی استفاده از کت

بودجه)، مشکالت مربوط به تحقیقات و کاربرد آن در ترویج کشاورزي (عدم وجود هم آهنگی بین مؤسسات اجرایی و 
روزمره کشاورزان)، مشکالت یازهاينکالت و تحقیقاتی، ضعف ساختاري مؤسسات تحقیقاتی، منطبق نبودن تحقیقات با مش

و پراکندگی سنی کشاورزان)، مشکالت اداري (تبعیض سواديبیروستایی به شهرها، کردهیلتحصاجتماعی (مهاجرت جوانان 
اداري، عدم واگذاري اختیار کافی به مسئولین ترویج)، مشکالت مدیریت يهادستگاهحقوقی کارکنان ترویج به نسبت سایر 

پراکندگی و کوچک بودن رك در سازمان) و مشکالت فیزیکی (نابع انسانی (سطح پایین انگیزش پرسنل ترویج، فقدان تحم
آموزشیهايدورهمشکالتوموانع) به بررسی1390زارع و همکاران (زادهنظر . باشدمیمزارع، تغییرات سریع در کشاورزي) 

پژوهش آنان ، بر اساس نتایجپرداختنددزفول شهرستانترویجهايدورهدردهکننشرکتکشاورزان دیدگاهازکشاورزيترویج
و آگاه، استفاده کم مروجان از وسایل باتجربهاز مروج ترکمبا مشکالت و موانعی چون استفاده هادورهکشاورزان این ازنظر
آموزشیداشتن کشاورزان به محتواي دسترسی ن،کشاورزان، عدم تناسب دوره برگزار شده با شرایط زمانی یآموزشکمک
بر اساس بودند.روروبهکشاورزان آموزشیو سی دي، عدم تناسب محتواي ارائه شده با نیازهاي آموزشیدر قالب جزوه هادوره

بهنسبتنگرشکالس،درشرکتمشکالتدرك) متغیرهاي میزان1395خالخیلی و همکاران (عزیزي نتایج پژوهش 
شماروروستادریتمسئولپذیرشمیزانمرکزها،به اینمراجعهمیزانکشاورزي،جهادمرکزهايناسانکارشومسئوالن

برگزار شده توسط جهاد کشاورزي سهیم يهاکالسشرکت در کشاورزان برايانگیزهمیزانبینیپیشدرخانواراعضاي
پرداختند، برا آملکارانیطرح همگام با کشاورز شالیاثربخشیابیارز) طی پژوهشی به1397. هاللی و همکاران (باشدیم

باالتر از يداریبه طور معنکارانیشاليو رفتاریواکنشيهایژگیویتجربنیانگیماساس نتایج حاصل از این پژوهش 
ن و ارتقاء همگام با کشاورز در بهبود دانش کشاورزاینشان داد، طرح آموزشیزوجtآزمون جینتانی. همچنبودينظرنیانگیم

موثر بوده است.يادیمحصول تا حد زدیتول
Cidro(راداکریشناوسیدرو & Radhakrishna, ترویج عدمپرسنلانگیزشکمبود،ونقلحملتسهیالتکمبود) 2001

اطالعات تخصصیکمبودمتخصص،ترویجپرسنلکمبودارتباطات،تکنولوژيوجدیدیادگیريبهترویجپرسنلدسترسی
ازجملهترویجنارضایتی پرسنلترویج،پرسنلهايحرفهايصالحیتکمبودمحققان،ومروجانضعیفارتباطترویج،لپرسن

Thanh(سینگوتان.اندکردهعنوانترویجهايفعالیترويپیشمشکالت & Singh, آموزشخود کمبودتحقیقدر)2007
همکاريکشاورزان،يسوادکمآموزشی،تجهیزاتوتسهیالتکمبودبودجه،، کمبودونقلحملتسهیالتکمبودخدمت،ضمن

عنوانترویجپرسنلرويپیشمشکالتازراترویجپرسنلعملیتجربهکمبودترویج،با پرسنلکشاورزانضعیفمشارکتو
Srisopapornو همکاران (ناسریسوپاپور.اندکرده et al., درکشاورزانمشارکتيادامهوخود پذیرشبررسیدر،)2015
کار نیرويهايمحدودیتشاملراکشاورزانرفتاربرمؤثر يهاعاملتایلندکارانیشالکشاورزيهايعمومی فعالیتيبرنامه

Ali(همکاران علی وکردند.عنوانیدشدهتولبرنجبرايبازاريهامورد فرصتدرباالاولیهانتظارهايوزمینمالکیتخانوار، et

al., در سودان به این نتیجه رسیدند کهپاخردهکه در مورد نقش مروجان در ارائه خدمات به کشاورزان ايمطالعهطی ) 2020
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مشکل در ارائه خدمات ترینمهمووجود داردداريیمعنرابطه مثبت و آنان یاثربخشو ارتباط مروجان با مراکز تحقیقاتی بین
است.پاخردهرزان هزینه باالي ارائه خدمات به کشاو

روش پژوهش
هايدورههاي چالشیبررسهدف تحقیقازآنجاکهوشودمیمحسوبکمیهايپژوهشنوعازماهیتنظرازحاضرپژوهش

ونتایجازاستفادهچگونگیازنظروتوصیفیاز نوعتحقیقباشد،ترویجی برگزار شده توسط سازمان جهاد کشاورزي می
آموزشیهاي که در دورهکرمانشاهاستانجامعه آماري این مطالعه کشاورزان .استکاربرديوهشیتحقیق، پژهايیافته

هادادهگردآوريابزاردهند.را تشکیل میاندداشتهشرکت در رابطه با مبارزه با آفت سن گندمکشاورزيجهادسازمان 
هاي ترویجی و ها و مشکالت دورهمحدودیتات مرتبط بااطالعات فردي، اطالعدو بخشکه شامل بودیافتهساختارپرسشنامه

براي سنجش موانع و مشکالت موافقم کامالً- مخالفمکامالً،یقسمتپنجدر قالب طیف لیکرت گویه34شامل کهبودآموزشی
وبررسیروستاییکشاورزي و توسعهآموزشوترویجحوزهدرمتخصصینازتوسط تعداديآنمحتواییرواییود بود.جمو

پایایی پرسشنامه به کار دهندهنشانکه بود8/0سنجیده شد که باالتر از کرونباخآلفايضریبازاستفادهبانیزآنپایایی
هاي توصیفی و استنباطی آوري شده از آمارههاي جمعدادهوتحلیلیهتجزمنظوربهباشد. در تحقیق حاضر گرفته شده می

؛ وشودهایی نظیر میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، کمینه و بیشینه استفاده میتوصیفی از آمارهاستفاده شده است. در آمار
ها استفاده گردید. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادي از متغیرعاملی اکتشافیتحلیل از در آمار تحلیلی

کند.و تبیین میيبندستهدهاي محدودي عاملدر قالبرا هاآنپردازد و درنهایت می
افزارنرمازترویجیهايدورهاثربخشیموانعتلخیصوشناساییمنظور بهابزار گردآوري اطالعات در پژوهش حاضر 

IBMSPSS21محیطدرتأییديعاملیتحلیلاز،شدهاستخراجموانعتائیدبرايوشداستفادهLISREL8.5 شد.. بهره گرفته
و بحثهایافته

ترویجیهايدورهیاثربخشموانع يبندهرتب
قرار گرفت موردبررسیگویه 34باشد. این موضوع در قالب هاي ترویجی میدورهاثربخشیموانع بنديرتبهگویاي 1جدول 

با ضریب تغییرات "برنامهتدویندرآموزشیدورهدرکنندهشرکتافرادنداشتنمشارکت"شود، که مالحظه میطوريهمان
منابعبهکشاورزنداشتندسترسی"و 311/0با ضریب تغییرات "آموزشیکمکوآموزشیوسایلازکماستفاده"، 290/0

باشد. این در حالی هاي ترویجی میو مشکالت دورههاتیمحدودترینمهمعنوانبه313/0با ضریب تغییرات "هادورهآموزشی
،"هادورهطولدرآگاهوباتجربهآموزشگرانازنکردناستفاده"، "کافیشآرامازآموزشیفضايبرخورداريعدم"است که 

هاي آخر قرار در رتبه542/0و 475/0، 474/0به ترتیب با ضریب تغییرات "هادورهعنوانباشدهارائهمحتوايتناسبعدم"
قابل مشاهده است.1سایر نتایج در جدول دارند.

در استان کرمانشاههاي ترویجیموانع اثربخشی دوره
ها از تحلیل ترویجی و تعیین سهم متغیرها در ایجاد عاملهايدورهاثربخشیهاي مربوط به موانعمنظور کاهش شمار گویهبه

هاي اصلی و چرخش عاملی واریماکس استفاده شد. محاسبات انجام شده نشان داد که عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه
= بارتلت) نیز در سطح 254/3414بارتلت (و آماره )=84/0KMO(ها براي تحلیل عاملی مناسب بود انسجام درونی داده

001/0=pدار شد. در فرایند تحلیل عاملی با توجه به مالك کیسر، پنج عامل داراي مقدار ویژه باالتر از یک استخراج و بر معنی
قابل مشاهده است. نتایج نشان داد که این هفت عامل درمجموع ،2ها در جدولپایه بیشینه واریانس مرتب شدند. این یافته

هاي ترویجی در استان کرمانشاه را تبیین کردند درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته یعنی مشکالت دوره94/69حدود 
).3(جدول 

کهطورهمانک جدول آمده است. هاي مربوطه و بارهاي عاملی در قالب یشده به همراه گویهاستخراجهاي در ادامه عامل
عدم هاآنترین توان در پنج عامل کلی خالصه کرد که مهمترویجی را می-آموزشیهايدورهاثربخشیاست موانعمالحظهقابل

کشاورزان است. در ادامه، هر یک از بامروجضعیفترین آن تعاملیتاهمکمها با زمان و نیاز کشاورزان و تناسب محتوي دوره
است.شدهدادهطور خالصه توضیح بهشدهاستخراجهاي عامل
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ترویجیهاي دورهاثربخشیموانع بنديرتبه-1جدول 
رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینو ترویجیآموزشیهاي دورهاثربخشیموانع 

61/305/1290/01برنامهتدویندرآموزشیدورهدرکنندهشرکتافرادنداشتنمشارکت
53/310/1311/02آموزشیکمکوآموزشیوسایلازکماستفاده

51/310/1313/03هادورهآموزشیمنابعبهکشاورزنداشتندسترسی
44/310/1319/04آموزشیکمکوآموزشیوسایلازمروجاستفادهعدم

60/318/1327/05آموزشبرايکافیبودجهفقدان
57/326/1352/06ايمنطقهمشکالتآموزشبهتوجهعدم
29/316/1352/07هادورهبرگزاريبامحلیهايسازمانهمکاريعدم
50/327/1362/08کشاورززمانیشرایطبادورهبرگزاريزمانتناسبعدم

17/318/1372/09محتواارائهدریکنواختآموزشیهايروشازآموزشگراستفاده
03/331/1372/010کشاورزقبلیتجاربباهادورهدرشدهارائهمطالبنداشتنبتناس
36/330/1386/011مطالبحجمباهادورهزمانمدتتناسبعدم
35/327/1379/012یادگیريبهآموزشیدورهدرکنندگانشرکتانگیزهوعالقهعدم
18/324/1389/013منطقهدرشدهکشتمحصوالتباشدهبرگزارهايدورهتناسبعدم

51/337/1390/014هادورهبرگزاريکیفیتبرضعیفکنترلونظارت
25/327/1390/015ترویجیوآموزشیهايبرنامهبهمثبتدیدنداشتن

16/324/1392/016آموزشگراندرپذیريمسئولیتوانگیزهپایینسطح
83/211/1392/017کشاورزانهبتکرارياطالعاتارائه
35/332/1394/018کشاورزانمیاندرباالسواديبی

04/321/1398/019هادورهاجرايکیفیتبرمروججنسیتتأثیر
97/226/1400/020متقاضیانتمامپوششامکانعدم
94/218/1401/021تدریسطولدرکشاورزانمشارکتازآموزشگراستقبالعدم
21/332/1411/022مناسبومستمرارزشیابیعدم

92/223/1421/023آموزشگراندانشنبودنروزبه
22/336/1422/024آموزشیدورهباآموزشگرتحصیلیرشتهتناسبعدم

86/221/1423/025هادورهبرگزاريبرايشهرستانازخارجآموزشگرانازدعوت
82/220/1425/026کشاورزانبهاطالعاتارائهدرآموزشگرشدنقائلتبعیض

13/335/1431/027فشردهصورتبههادورهارائه
13/340/1447/028کشاورزسوادسطحباشدهارائهمحتوايتناسب
15/342/1450/029کشاورزنیازهايبامتناسبهادورهآموزشیمحتواينکردنطراحی

97/236/1457/030مروجانهايتوصیهوهاییراهنمابودنکاربرديعدم
67/226/1471/031فراگیروآموزشگربینضعیفتعامل

97/241/1474/032کافیآرامشازآموزشیفضايبرخورداريعدم
65/226/1475/033هادورهطولدرآگاهوباتجربهآموزشگرانازنکردناستفاده

49/235/1542/034هادورهعنوانباشدهارائهمحتوايتناسبعدم
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ترویجیهايدورهاثربخشیموانعيگذارنامخالصه تحلیل عاملی و -2جدول
واریانس انباشتهواریانس تبیین شدهمقدار ویژهنام عاملعامل
22/687/1803/19کشاورزاننیازوزمانباهادورهمحتويتناسبعدماول
92/493/1480/33کشاورزانومروجانمثبتنگرشفقداندوم
75/441/1422/48ترویجیهايدورهریزيبرنامهدرکشاورزانمشارکتعدمسوم

82/358/1194/59آموزشگراننبودنايحرفهونبودنروزبهچهارم
94/272/1094/69ترویجیهايدورهکیفیتکنترلومدیریتضعفپنجم

ترویجی در استان کرمانشاههايدورهاثربخشیماتریس عاملی دوران یافته موانع-3جدول
5عامل  4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  هاپرسش ردیف

603/0 یکنواخت در ارائه محتواآموزشیهايروشاز آموزشگراستفاده  1
552/0 طول تدریساز مشارکت کشاورزان درآموزشگرعدم استقبال  2

642/0 هادورهخارج از شهرستان براي برگزاري آموزشگراندعوت از  3
591/0 هادورهو آگاه در طول باتجربهآموزشگراناستفاده نکردن از  4

453/0 در ارائه اطالعات به کشاورزانآموزشگرتبعیض قائل شدن  5
655/0 زانارائه اطالعات تکراري به کشاور 6
672/0 هاي مروجانو توصیههاییراهنماعدم کاربردي بودن  7

هادورهجنسیت مروج بر کیفیت اجراي تأثیر 8
599/0 یآموزشکمکو آموزشیاستفاده مروج از وسایل عدم  9
590/0 عدم تناسب زمان برگزاري دوره با شرایط زمانی کشاورز 10

587/0 با حجم مطالبهادورهزمانمدتسب عدم تنا 11
652/0 در منطقهشدهکشتهاي برگزار شده با محصوالت عدم تناسب دوره 12
750/0 فشردهصورتبههادورهارائه  13
836/0 از آرامش کافیآموزشیفضاي عدم برخورداري 14
786/0 با نیازهاي کشاورزمتناسب هادورهآموزشیطراحی نکردن محتواي  15
825/0 تناسب محتواي ارائه شده با سطح سواد کشاورز 16
816/0 با تجارب قبلی کشاورزهادورهشده در ارائهتناسب نداشتن مطالب  17

620/0 هادورهشده با عنوان ارائهعدم تناسب محتواي  18
794/0 و فراگیرآموزشگرتعامل ضعیف بین  19
734/0 آموزشگراننبودن دانش روزبه 20

742/0 عدم امکان پوشش تمام متقاضیان 21
909/0 باال در میان کشاورزانسواديبی 22
804/0 فقدان بودجه کافی براي آموزش 23

508/0 ايمنطقهعدم توجه به آموزش مشکالت  24
641/0 هادورهیت برگزاري نظارت و کنترل ضعیف بر کیف 25

770/0 عدم ارزشیابی مستمر و مناسب 26
775/0 آموزشیبا دوره آموزشگرعدم تناسب رشته تحصیلی  27
670/0 و ترویجیآموزشیهايبرنامهنداشتن دید مثبت به  28
574/0 به یادگیريآموزشیدر دوره کنندگانشرکتعدم عالقه و انگیزه  29
633/0 آموزشگرانپذیري در سطح پایین انگیزه و مسئولیت 30

557/0 هادورهمحلی با برگزاري هايسازمانعدم همکاري  31
563/0 در تدوین برنامهآموزشیدر دوره کنندهشرکتمشارکت نداشتن افراد  32
862/0 آموزشیکمکو آموزشیاستفاده کم از وسایل  33
815/0 هادورهآموزشیدسترسی نداشتن کشاورز به منابع  34
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با زمان و نیاز کشاورزانهادورهعدم تناسب محتوي 
عدمترین عامل شناخته شد. مهمعنوانبه، ترویجیهايدورهاثربخشیاز واریانس کل موانعدرصد87/18این عامل با تبیین 

، عدم هادورهطولدرآگاهوباتجربهآموزشگرانازنکردندریس، استفادهتطولدرکشاورزانمشارکتازآموزشگراستقبال
هادورهدر منطقه، ارائه شدهکشتهاي برگزار شده با محصوالت با حجم مطالب، عدم تناسب دورههادورهزمانمدتتناسب 

نیازهايبامتناسبهادورهزشیآمومحتواينکردنکافی، طراحیآرامشازآموزشیفضايبرخورداريفشرده، عدمصورتبه
کشاورز از قبلیتجاربباهادورهدرشدهارائهمطالبنداشتنکشاورز، تناسبسوادسطحباشدهارائهمحتوايکشاورز، تناسب

وانعنبهکشاورزان نیازوزمانباهادورهمحتويتناسبعدمکهاینمواردي هستند که در این بخش جاي گرفتند و با توجه به 
این عامل ضروري به هايضعفهاي ترویجی شناسایی گردید توجه به این عامل و برطرف سازي دورهاثربخشیمانع ترینمهم
.رسدیمنظر 

کشاورزانومروجانمثبتنگرشفقدان
شناخته شد. از دومین عامل مهم عنوانبه، ترویجیهاي دورهاثربخشیدرصد از واریانس کل موانع93/14این عامل با تبیین 

ارزشیابیعدم، هادورهبرگزاريکیفیتبرضعیفکنترلوبه نظارتتوانمیمواردي که در این عامل شناسایی شد ترینمهم
ترویجی، وآموزشیهايبرنامهبهمثبتدید، نداشتنآموزشیدورهباآموزشگرتحصیلیرشتهتناسبمناسب، عدمومستمر

اشاره آموزشگراندرپذیريمسئولیتوانگیزهپایینیادگیري، سطحبهآموزشیدورهدرکنندگانشرکتانگیزهوعالقهعدم
بسیار حائز کشاورزاناست توجه به نگرش مروجان و مؤثرداشت. با توجه به اینکه نگرش به یک موضوع در پذیرش آن بسیار 

اهمیت است.
جیترویهايدورهریزيبرنامهدرکشاورزانمشارکتعدم

سومین عامل عنوانبهترویجی، هايدورهترویجی هاي دورهاثربخشیاز واریانس کل موانعدرصد41/14این عامل با تبیین 
وسایلازمروجاستفادهعدم، هادورهبرگزاريبرايشهرستانازخارجآموزشگرانازمهم اثرگذار شناسایی گردید. دعوت

پایین و عدم مشارکت باال بهاز ریزيبرنامهکشاورز زمانیشرایطبادورهبرگزارينزماتناسب، عدمآموزشیکمکوآموزشی
موجب این مانع شود.تواندیمکشاورزان 

آموزشگراننبودن ايحرفهو روز نبودنبه
ثرگذار شامل چهارمین عامل مهم اعنوانبهترویجی، هايدورهاثربخشیاز واریانس کل موانعدرصد58/11این عامل با تبیین 

هاییراهنمابودنکاربرديعدمکشاورزان،بهتکرارياطالعاتکشاورزان، ارائهبهاطالعاتارائهدرآموزشگرشدنقائلتبعیض
و فراگیر و روز نبودن آموزشگربود. تعامل ضعیف بین هادورهاجرايکیفیتبرمروججنسیتتأثیرمروجان، هايتوصیهو

طلبد.است که توجه الزم را میاثرگذارآموزشیهاي دورهاثربخشیاست که همواره بر يمواردلهازجمآموزشگراندانش 
ترویجیهايدورهکیفیتکنترلومدیریتضعف

پنجمین عامل مهم اثرگذار عنوانبه، ترویجیهايدورهاثربخشیدرصد از واریانس کل موانع72/10این عامل با تبیین 
باالسواديبیمتقاضیان،تمامپوششامکان، عدمهادورهبرگزاريبرايشهرستانازخارجموزشگرانآازدعوتشناخته شد.

موارد این عامل بود. موانع مدیریتی همواره مانعی در مقابل ترینمهمآموزش از برايکافیبودجهکشاورزان، فقدانمیاندر
هادورهبیشتر اثربخشیساسیت بیشتر نسبت به علل آن به کشاورزي بوده است که الزم است با حيهاآموزشاثربخشی

.)1(نگاره خدمت شایانی داشت
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هاي ترویج کشاورزي در استان کرمانشاهموانع اثربخشی دوره-1نگاره

کرمانشاهاستاندرترویجی هايدورهاثربخشیموانع تأییديتحلیل عاملی 
)، مدل 08/0بود (کمتر از 026/0که RMSEAمدل بوده و با توجه به مقدار تائیدبرازش مدل حاکی از يهاشاخصدر ابتدا 

اثربخشیموانعمدلد توانمییخوببهقرار گرفت و نشان داد که این عوامل تائیدهاي ترویجی مورد دورهاثربخشیموانع 
، هاي ترویجیدورهاثربخشیموانع یريگمدل اندازهيبه پارامترهامربوط هايینبر اساس تخمرا تبیین کند. ترویجیهايدوره

tمعنادار شدند (مقادیر ترویجی) و متغیر نهفتههايدورهاثربخشیبا توجه به اینکه همه روابط بین متغیرهاي آشکار (موانع

value ه و پنج متغیر آشکار بخویی متغیر موانعبودتائید+)، لذا بر اساس نتایج، روایی و اعتبار مدل مورد 96/1و -96/1باالي
بین متغیرهاي آشکار با متغیر نهفته، لذا يهارابطهبودن همه جهتهمرا تبیین نمودند. با توجه به ترویجیهايدورهاثربخشی

وروجانممثبتنگرشفقدان"نیز عاملاستانداردشدهبا توجه به میزان بارهاي عاملی همه روابط همسو و مستقیم هستند.
تناسبعدم:عاملازآنپسهاي ترویجی شناخته شد و دورهاثربخشی، معتبرترین مانع 88/0یبار عاملبا ،")A2(کشاورزان 

بار با ،")A3(ترویجیهايدورهریزيبرنامهدرکشاورزانمشارکتعدم"و ")A1کشاورزان (نیازوزمانباهادورهمحتوي
79/0نیز با بار عاملی ")A4(آموزشگراننبودنايحرفهونبودنروزبه"عامل گرفتند.يبعدي جادر رتبه80/0یعام
ترویجیهايدورهکیفیتکنترلومدیریتضعف"عاملیتدرنهاعامل معتبر بعدي در رتبه چهارم قرار گرفت و عنوانبه
)A5("رات متغیر نهفته را تبیین نماید.هاي ترویجی توانست تغییدورهاثربخشیآخرین عامل موانع عنوانبه

متغیر پنجتوسطآموزشیهاي ترویجی و دورهاثربخشیمیزان خطاي استاندارد نیز نشان داد که میزان دقت در برآورد موانع 
که با توجه به مقادیر مجذور دهدیمبوده است. نتایج همچنین نشان برخوردارآشکار مربوطه بسیار باالست و از خطاي کمی 

آشکار از پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. يهاشاخص، هاستشاخص) که بیانگر اعتماد یا پایایی R2بستگی چندگانه (هم

کشاورزانمشارکتعدم
هايدورهریزيبرنامهدر

ترویجی

ضعف مدیریت و کنترل 
هاي ترویجییت دورهکیف

ايحرفهونبودنروزبه
آموزشگراننبودن

مثبتنگرشفقدان
کشاورزانومروجان

محتويتناسبعدم
زمانباهاي ترویجیدوره

کشاورزاننیازو

موانع اثربخشی 
هاي ترویجی در دوره

استان کرمانشاه
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ومروجانمثبتنگرشفقدان"هاي ترویجی، متغیر دورهاثربخشیگیري موانع طبق نتایج، پایاترین شاخص براي اندازه
.)، بودA2(کشاورزان 

ترویجیهاي(شکل ب) ابعاد موانع دورهt-valueشده (شکل الف) و مقادیر مقادیر بارهاي عاملی استاندارد- 2نگاره

و پیشنهادهاگیريیجهنت
شود که با مرتبط میهادورههاي ترویجی به محتوي دورهاثربخشیموانع ترینمهمکه نتایج این مطالعه نشان داد طورهمان

هايیتاولوقبلی و شناخت نیازها و بامطالعههادورهکه این دهدیمانی الزم را ندارد و این نشان نیازهاي مخاطبان همخو
یکنواخت بوده و تنوع و آموزشیهايروش، هادوره. در کنار مشکالت عدم تناسب محتوي شودمیواقعی کشاورزان انجام ن

نیز آموزشیهايروشو آموزشیهايدورهخاطبان در تدوین . عدم همکاري نهادها و خود مشودمیدیده نهاآنخالقیتی در 
هايدورهفقدان نظارت بر کیفیت درگروترویجی بسیار پایین باشد. بسیاري از این مشکالت هايدورهباعث شده تا اثربخشی 

هاي جدید ور در دورهبوده است که باعث شده کشاورزان از انگیزه الزم براي حضهاآنبرگزار شده قبلی و ارزیابی اثربخشی 
مابینیفبرخوردار نیستند که باعث عدم اعتماد کافی نیز از دانش و توانایی علمی و فنی آموزشگرانبرخوردار نباشند. 

. عدم اعتماد کشاورزان حاصل موفق نبودن شودمیآن تعامل ضعیف این پیوند را باعث یجهدرنتو مخاطبین شده که آموزشگر
دانش ضعیف ارائه شده است. از سوي دیگر کاربردي نبودن این یلبه دلاست که آموزشگرانقبلی يهایهتوصبسیاري از 

حضور در این به دنبالترویجی است. کشاورزان هايدورهکه براي کشاورزان بسیار کلیدي است از دیگر محدودیت این هادوره
. باید اذعان آیدیمحساببهمحدودیتی بزرگ هادورهن جهت حل سریع مشکالت خود هستند اما کاربردي نبودن ایهادوره

ترویجی و هايدوره. فقدان بودجه الزم براي برگزاري شودمیانجام نهادورهالزم دولتی نیز از این هايیتحماداشت که 
ناسب بین مروجان و ترویجی قرار نگیرند و فقدان تهايبرنامهمورد پوشش یخوببهمروجان کافی خود باعث شده تا کشاورزان 

از هايدورهکه ترویجی نیستند و حتی بومی شهرستان نیستند و به مشکالت منطقه آگاه نیستند باعث شده تا هاآنتخصص 
ترویجی مورد بازبینی و بازنویسی قرار هايدورهکه ابتدا محتواي شودمیاثربخشی بسیار پایینی برخوردار باشند. پیشنهاد 

صورت گیرد تا محتواي هاآناز مشارکت فکري کشاورزان استفاده شده و نیازسنجی اولیه از حتماًهادورهگیرند و در تدوین 
که حمایت الزم مالی از بخش ترویج صورت شودمیکشاورزان باشد. در ادامه پیشنهاد هايیتاولومتناسب با اهداف و هادوره

روز و دانش فنی بهازت دولت قرار گیرد. البته این مروجان باید گرفته و جذب مروجان بیشتر با تخصص ترویج در اولوی
و روانشناسی الزم براي برقراري ارتباط با مردم بومی را داشته باشند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی یشناسجامعهاطالعات 

الفب
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نبودن اثربخشمتأسفانهشناسایی گردید. کشاورزانومروجانمثبتنگرشفقدانمانع ترینمهماکتشافی موانع نگرشی 
شود تا ایمان خود را نگرشی منفی در کشاورزان ایجاد نموده است که همین عامل باعث میدرگذشتههاي برگزار شده دوره

با توانمیولی گیردینمانجام یآسانبهبیایند. تغییر نگرش هاکالسو با دیدي منفی به دادهازدستهادورهاثربخشینسبت به 
و جلب مشارکت کشاورزان افکار منفی در این زمینه را کاهش داد.هادورهکیفیت افزایش 
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Abstract
This study was conducted with the aim of analyzing the barriers of extension courses held in Kermanshah
province. The research was an applied and exploratory study in terms of typology of research methodologies.
The statistical population of this study included farmers of Kermanshah province participating in the extension
courses of Agricultural Jihad Organization. Data collection tool was a researcher-made questionnaire whose
content validity was confirmed by a number of agricultural extension and education and rural development
experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (all alpha coefficients were greater than
0.85). In order to identify and summarize the barriers of effectiveness of extension courses, exploratory factor
analysis was performed through IBMSPSS21. Furthermore, a confirmatory factor analysis using LISREL8.5
was used to confirm the extracted barriers. The results showed that the barriers to the effectiveness of extension
courses in Kermanshah province can be summarized in five general factors explaining about 70% of the changes
in the dependent variable. "Inconsistency of courses' content with farmers' time and needs" was recognized as
the most important obstacle of the effectiveness of courses and "lack of positive attitude towards extension
agents and farmers", "lack of farmers' participation in planning extension courses", "employing out of date and
unprofessional trainers", and "weak management and quality control of extension courses" were characterized as
the other important barriers to the effectiveness of extension courses, respectively. According to the results, it is
recommended that the quality of the content of extension courses’ be reevaluated and promoted annually.
Hence, their participation in planning process of extension courses should be more seriously considered in order
to be more consistent with the needs of farmers.
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