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 قدمهم
 دینامطلوب و شد تأثیربا توجه به 

و در  یبر بخش کشاورز یمیاقلهای پذیریرییتغ
های پاسخ یاجرا، کشاورزان شتیو مع دیبر تول جهینت

 ریناپذ زیو پره یفور یتوسط کشاورزان امر یسازگار
 فیط لیاما به دل(. 2112، و همکاران یآزاد) است

کشاورزان به طور معمول ها، از بازدارندهای گسترده
و  دانگیل) ستندیموفق ن یسازگار یدر انجام رفتارها

، نیبنابرا(. 2112، ؛ درسا و همکاران2112، همکاران
 ریزیبرنامه، زیآم تیموفق یاز سازگار نانیاطم یبرا

 است یمناسب الزم و ضرورگذاری استیو س
به طور ها دولت، رو نیاز ا(. 2113، تزیسروویال)

 -یتیحماهای از بستهای گسترده فیعموم ط
کشاورزان  یبرا یسازگار یآسانگر یرا برا یاستیس

های پاسخ یتا بتوانند کشاورزان را برا آورندمی فراهم
های بسته نیاها دولت. کنند زیمؤثر آماده و تجه

از جمله  یسازگارهای استیرا در قالب س یتیحما
 یآموزشهای برنامه، یمال، یرساختیزهای استیس

 دهندمی آب و هوا ارائه تیوضع بینیپیش و یجیترو
 جینتا، راستا نیدر ا(. 2112، و همکاران دانگیل)

؛ 2113، فسوا یلیو پ تیاسم) گذشتههای یبررس
؛ گاندور و 2111، ؛ حسن و نماچنا2112، آلم

 دیتاک( 2111، ؛ درسا و همکاران2113، همکاران
 یبرا یو آموزش کشاورز جیتروهای برنامه، کنندمی
 یضرور یسازگارهای پاسخ زیآم تیموفق یاجرا
  .است

های از مؤلفه یکی یو آموزش کشاورز جیترو
 یزندگ طیاست که هدف آن بهبود شرا ینهاد یاصل

از راه انتقال و تبادل اطالعات  ییتنگدستان روستا
کل  زیو ن یدر توسعه کشاورز یاست که نقش مهم

بات و ) دارد یتنگدست لیو تعد ییتوسعه روستا
 وجز کی شهیهم جیتروهای نظام(. 2112، همکاران

 جیبوده و ترو یدانش کشاورزهای از نظام یدیکل
را در انتقال  ینقش مرکز( ییمشاوره روستا) یعموم
، نگرامیا) کندمی فایدولت ا یاسیسهای اقدام

 اشاره دارند( 2110) فابرگالس و همکاران(. 2112
 یاسیس یاصل هایاز ابزار یکی یکشاورز جیتروکه 

رش یپذ شیگسترش و افزا یبراها است که دولت

کشاورزان  انیدر م شرفتهیپ یکشاورزهای یفنآور
 یوکیو کار یموانگ، نهیزم نیدر ا. کنندمی استفاده

 زیآم تیموفق رشیپذ که باورند نیبر ا (،2112)
 یاثربخش لهیوس به یکشاورز افتهیبهبودهای روش
دانش و درک  جادیا یانتشار اطالعات براهای روش

 کشاورزانبه  یفنآور نینوهای وهیاز ش دیجد
مؤثر شامل  جیترو. شودبینی میپیش ییروستا

و به هنگام توسط کشاورزان به  یکاف یدسترس
مناسب های همراه با مشوق، مربوطههای مشاوره

در صورت مناسب  نینوهای یفناور رشیپذ یبرا
شناسی و بوم یاجتماع-یبودن اوضاع اقتصاد

که جا آن از(. 2112، و فدراندرسون ) است یکشاورز
انتقال اطالعات سودمند  یروند مستمر برا کی جیترو

تا  کندمی به کشاورزان کمک نیبنابرا، به مردم است
از  نهیاستفاده به یمهارت و نگرش الزم را برا، دانش

 شیافزا، ییبا هدف نها یفنآور ایاطالعات  نیا
به دست  یبه سطح باالتر زندگ یابیدستو  ییکارآ

از  جیترو، هدف گسترده نیابه  یابیدست برای. آورند
 استفاده ییدر آموزش مردم روستا یمختلفهای روش

 یابزار یجیترو یآموزشهای در واقع روش. کندمی
های ماموران برنامه ایکه توسط کارکنان  هستند

شده خود  نییتعهای به هدف یابیدست یبرا جیترو
، یاوکاند) شودمی تفادهگر اس عنوان آموزش به

 تیاهم، یجیترو یآموزشهای روش نیابنابر(. 2110
 یهایو ابزارها راهها ، آنهدف دارند تیدر موفق یادیز

و ها (دهیا) دگاهیدسازی هستند که در روشن
انتقال چنین هم و یکشاورز نینوهای یفناور
به مخاطبان گسترده و متنوع کشاورزان ها ینوآور

و ها روش نیاسازی و متنوع شوندمی استفاده
های یبه انتشار مؤثر فناور تواندها میکمک

و  یالمشهدان) به کشاورزان کمک کند یکشاورز
های روش( 1223) گارفورث(. 2110، همکاران

، یانفرادهای را به سه دسته روش یجیترو یآموزش
چنین . همکرده استبندی میتقس یو انبوه یگروه
 کیدر  یابیاطالع  یرفتارهای نهیدر زمها یبررس
های و راه هامنبعبه نسبت جامع انواع بندی دسته

 یهامنبعرا در قالب چهار دسته  یو ارتباط یاطالعات
، یمسئوالن محل، خانواده یاعضا) یفرد نیب
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فروشندگان و ، کشاورزان نمونه، انیو آشنا گانیهمسا
و ها در دورهشرکت ، یزراعهای کنندگان نهاده عیتوز

ای انهچندرس(، رهیو غ یآموزشهای کالس
و  ییویرادهای برنامه، یونیزیتلوهای برنامه)

 یکیالکترونهای رسانه(، یماهواره اهای برنامه
و ها برنامه، نترنتیا، یآموزشهای ید یو سها لمیف)

های کتاب) یو منابع چاپ( یا انهیرا یهاافزارنرم
و  یآموزشهای هینشرها، مجلهو ها روزنامه، یعلم
و  یجیترو یو پوسترهاها چارتها، عکس، یجیترو

، ییو رضا یخان محمداند )کردهبندی میتقس( رهیغ
 کنندمی شنهادیمحققان پ، راستا نیدر ا(. 1322

های از انواع روش دیبا، به مخاطب یابیدست یبرا
از  نانیاطم یاما برا، ارائه اطالعات استفاده شود

با  دیبا ژهیارائه اطالعات وهای روشها، آن یاثربخش
انتخاب روش . داشته باشد خوانی، هممخاطبان هدف

، جیگر ترو آموزش کیانتقال اطالعات توسط 
 یجیتروهای برنامه یبر اثربخش یجدهای یاثرگذار

 (. 2110، باردون و همکاران) دارد
 رشیاز علل نرخ پذ یکی که باورند نیبر ا یگروه

نامناسب انتقال اطالعات های روشها ینوآور نییپا
گانپات و ) هاست یدرباره نوآور جیتوسط ترو

انتقال های که روشجا آن از(. 2112، همکاران
های گزینه بینی، پیشوجود دارد یادیاطالعات ز
 وارروش خاص ممکن است دش کی یمخاطب برا

ب جذچنین (. هم2110، باردون و همکاران) باشد
های روش ییبه شناسا ازین، مؤثر مخاطبان هدف

های روش دیبا جیدر ترو. عرضه مناسب اطالعات دارد
که  یشوند تا موارد یابیمختلف انتقال اطالعات ارز

 رشیرا در پذ تأثیرترین شیب ادیبه احتمال ز
 یمیاقلهای پذیریرییتغ هشو کا یسازگارهای روش

، ثورن و همکاران) رندیقرار گ ییدارند مورد شناسا
 یانتقال اطالعات آموزش وهیشترین مناسب(. 2110

از . شودها برنامه یاثربخش شیمنجر به افزا تواندمی
مهم توسعه های از عامل یابیاطالع  یها، منبعرو نیا

 نهیدر زمها آن نقش و شوندمی شمرده داریپا
آموزش  ایو  یشهر، ییتوسعه روستا یدولتهای اداره
 شده است یبررس یو کشاورز ستیز طیمح

، یابیاز منظر اطالع (. 1321، و همکاران انیفیظر)

 هیکه ارا کنندمی اشاره( 1322) نجفلو و همکاران
 یبرا یدرست و به هنگام اطالعات کشاورز

بهبود نظام ، زانکشاور یازهایبه ن گوییپاسخ
 قیکشاورزان از طر یکار و زندگ تیو وضع یشتیمع
خواهد بود  سریمختلف م یهامنبعو  یارتباطهای راه

 ازمندین، به اطالعات یابیدست ندیو بهبود فرا
 یابیو رفتار اطالع  یاطالعات یدر کارکردها یبازنگر

در  رانیدر ا یمختلفهای یبررس. کشاورزان است
 کشاورزان وجود دارد یابیاطالع  یرفتارها نهیزم
، و همکاران انیفی؛ ظر1322، یو خان محمد ییرضا)

، نجفلو و همکاران، 1310، و همکاران یاسد، 1321
به طور  کی چیهها یبررس نیحال ا نیبا ا(. 1322
و کاهش  یبه آموزش در جهت سازگار، خاص

 یمیاقلهای یریرپذیینسبت به تغپذیری بیآس
ابعاد ها یبررس نیهمه اچنین هم واند تهنپرداخ
د نظر قرار مختلف را مورهای برنامه یاثربخش

 یابیبه ارزش یبررس نیدر ا، نیبنابرااند. نداده
مورد استفاده در  یجیترو یآموزشهای روش
پرداخته  میاقلهای پذیریرییبا تغ یسازگارهای برنامه

 یازهاینبا در نظر گرفتن تنوع چنین هم شده است و
 یمختلف براهای تیدر موقع، خاطبانم فیط
های روش ییدنبال شناسابه ، امدهایپسازی نهیشیب

مختلف های دگاهیمناسب از د یجیترو-یآموزش
 . است

برتر های از منطقه یکیعنوان  فارس به استان
 دیاستان با تول نیا، شودمی کشور شناخته یکشاورز

 دیبا تول یتن محصوالت کشاورز ونیلیم 11از  شیب
را  یرتبه دوم کشور یدرصد محصوالت کشاورز 2/2

 دهدمی نشانها یبررس. به خود اختصاص داده است
 یکشاورز، یمیاقلهای و نوسانها پذیریرییکه تغ

 قرار داده است تأثیراستان فارس را به شدت تحت 
 طیشدن شرا رهیچ یایگوها بینی(. پیش1320، انایا)

 ندهیآهای گرم و خشک بر استان فارس در دهه
 تیریمرتبط با مدهای گریاست مداخله یهیبد. است

شوند ریزی طرحای به گونه ستیبامی ینظام کشاورز
 شتیسطح مع یارتقا، یکشاورز داتیتول شیکه افزا

کشاورز در برابر  یخانوارها یو تاب آور



 6318 ، پاییز05شماره  

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 621   

 اورندیرا به همراه ب میاقل یآتهای پذیریرییتغ
 (. 1320، کشاورز)

 وندیدر پ ینقش مهم یو آموزش کشاورز جیترو
 یبرا دیجدهای یدادن کشاورزان به اطالعات و فناور

 جینتا(. 2110، تنسی) دارد میاقل راتییبا تغ یسازگار
؛ 2111، و آرتز سیویل) یاریبسهای یبررس
، و گروور نگی؛ س2112، و همکاران منساحفسو

را از جمله  یجیبه خدمات ترو یسترسد( 2112
توسط  یسازگار رشیو پذ تیمهم در موفقهای عامل

 جیترو( 2111) و آرتز سیوویلاند. کشاورزان نام برده
 یارتباطهای از مداخله یسر کیرا  یکشاورز

 به کارها یالقاء نوآور ایتوسعه و  یکه برا دانندمی
مختلف های به حل مسئلهها ینوآور نیو ا روندمی
 کمک یمیاقلهای پذیریرییبا تغ ییارویرو یبرا

دانش  شیبا افزا تواندمی جیتروچنین . همکنندمی
های وهیکشاورزان و کمک به آنان در بهبود ش

 شیبه افزا جرمن( افزاش مهارت) مزرعه تیریمد
به طور (. 2112، کاسم) شود یسرعت انتقال فنآور

، یبا توانمندساز یو آموزش کشاورز جیترو یکل
به  تواند، میکشاورزانسازی تیو ظرفسازی آماده

 ییآب و هواهای پذیریرییبا تغ ییارویآنان در رو
 یخدمات شامل سازگار نیکه ا یبه طور، کمک کند

از  یریجلوگ یبرا یالاحتمهای اقدام یو اجرا
. باشدمی میاقلهای پذیریرییتغ یمنفهای یاثرگذار

های بـا صورت ییارویرو یکشاورزان برا یتوانمندساز
 تیاهم یدارا میاقلها پذیریـرییمختلف خطر تغ

توجه  ـدیمهم با ـنیتحقق ا یو برا باشدمی یاریبس
 شیبه منظور افزاهایی نهیبه آموزش گزای ژهیو

پناه و  زدانی) آنان شودسازی تیو ظرفپذیری طافانع
 توانندمی یجیخدمات ترو(. 1320، همکاران

مختلف و  یسازگارهای نهیدر مورد گز یاطالعات
کنشگران  یکه ممکن است به سازگار ییهامنبع
عامل  کیخدمات  نیا. ارائه دهد، کمک کنند یمحل

، کشاورزانهای گیریتصمیم نییدر تع یدیکل
از  یسازگار تیظرف شیو افزا یسازگار ینگرآسا
 میاقلهای پذیریرییباال بردن احتمال درک تغ قیطر

 استها به آن ادراکدهی افراد به پاسخ قیو تشو
چهار (. 2111، ؛ حسن و نماچنا2110، سونیمد)

با  یکشاورز یدر سازگار جیترو یبرا یدینقش کل
 یآموزآب و هوا شامل آموزش و بازهای پذیریرییتغ

های تیبه دست آوردن ظرف یبرا جیکارکنان ترو
 ؛ییآب و هواهای پذیریرییتغ تیریدر مد دیجد
های در سازمان یاضطرار تیریواحد مد اندازیراه
های روش نیدر مورد بهترها یانتشار نوآور ج؛یترو

و  یدولتهای و بهبود بازخورد به سازمان یسازگار
های عالقه مند در مورد مسئلههای سازمان گرید
اوزور و ) آب و هوا مطرح شده استهای پذیریرییتغ
اخیر دولت از طریق های در سال(. 2111، ناینتیس

جهاد های سازمان در مراکز ترویج کشاورزی
 آموزشی ترویجی راهای برنامهها کشاورزی استان

اقلیم های پذیریجهت سازگاری کشاورزان با تغییر
 یاناستان فارس تا پااز آنجایی که . برگزار کرده است

در کشور  یدشد یجزو مناطق خشکسال 1320آبان 
مراکز ترویج در جهاد های برنامه(، 1320، ایرنا) بود

در این سال بر سازگاری کشاورزان با  کشاورزی
ای ویژهاقلیم و کمبود آب تمرکز های پذیریتغییر
  اند.داشته

و الورنس شدت  یونکلهای یبررس جینتا بنابر
 نیبه ا یدر کشاورز یطیمح ستیزهای چالش

 اثربخش وجود دارد یجیبه ترو ازیمعناست که ن
 توانندمی یجیخدمات ترو(. 1222، و الورنس یونکل)

شده و ارائه داده  یسامانده یمختلفهای صورت به
درآمد  و وریبهره شیافزاها آن ییاما هدف نها، شوند

 یجیخدمات ترو کی(. 2112، کاسم) کشاورزان است
است که به نسبت هر ای به گونه "خوب تیفیبا ک"

 ایباشد و  جیاز ماموران ترو ییشمار باال یکشاورز دارا
کشاورزان و عامالن  نیبهای تماس و دهایشمار بازد

سودمند و با ها مشاورهچنین هم و، بوده ادیز جیترو
-ی؛ المونتاگن2112، ثو و همکاران) باشند تیفیک

های روش یاثربخش(. 2110، و همکاران نیگادو
به  ستایا تیوضع رییدر تغها آن ییبا توانا یآموزش

نظام  کیرو  نیاز ا. شودمی دهیسنج ایپو یحالت
های به هدف یابیدست یمؤثر برا یجیترو یارتباط

، به دانش اورزانکش یابیدستگسترده خود در 
 کی یاست و به طور کل یمهارت و نگرش ضرور

 جهیآنان و در نت یتوان اقتصاد یجیترو ینظام ارتباط
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باردون و ) سازدمی کشاورزان را بهتر یسطح زندگ
 (. 2110، همکاران

 یبرا یمتفاوت یارهایمختلف از معهای یبررس در
استفاده شده  یجیترو یآموزشهای روش یابیارز

، درسا و همکاران)های یبررس جینتا بنابر . است
اطالعات  (،2112)، و همکاران یرانکولو ( 2112)

، قیدق دیبا ییروستا میاقلهای پذیریرییمربوط به تغ
کشاورزان باشد و به  یقابل دسترس و سودمند برا

عامل  کیسودمند بودن اطالعات  گریعبارت د
 دیباچنین هم کشاورزان. است یسازگار یبرا یدیکل

 ییآب و هواهای پذیریرییمتقاعد شوند که تغ
 نیهستند و افزون بر ا یشده واقع بینیپیش

داشته باشند که  نانیاطم دیکشاورزان با
 انیشا رشده به طو بینیپیشهای پذیریرییتغ

 خواهند گذاشت تأثیرکسب و کار آنان  یرو یتوجه
، ؛ ساترلند و همکاران2112، هاالم و همکاران)

های سودمند بودن روش، مبنا نیبر ا(.(. 2113
 یارهایرفتار از مع رییآموزش در انتقال دانش و تغ

، باردون و همکاران) مناسب است یروش آموزش کی
سودمند بودن  بهاطالعات  یسودمند اریمع(. 2110
در انتشار اطالعات و  یجیترو یآموزشهای روش

باردون و ) رفتار اشاره دارد رییسودمند بودن در تغ
 نیدر ا(. 2110، ؛ ثورن و همکاران2110، همکاران

که به ( 2110) پژوهش ثورن و همکاران بنابر  یبررس
انتقال اطالعات به های سودمند بودن روش یابیارزش

 یعیمنابع طب رانیمد گریو د گلدارانجن، کشاورزان
 میاقلهای پذیریرییتغ یدر راستا ژهیبه طور و

از  یکیعنوان  به یسودمند اریمع، پرداخته است
در  یجیترو یآموزشهای روش یابیارزش یارهایمع

 . استفاده شده است یسازگار
خود های یبررس جیدر نتا( 2112) لبرتیگ کریر
 یابیهنگام ارز دیبا یمختلف یارهایمع، کندمی اشاره

مختلف در انتشار دانش در رابطه های روش یاثربخش
آفات به کشاورزان در نظر گرفته  یقیتلف تیریبا مد
 یشمار کشاورزان نییتع ارهایمع نیاز ا یکی. شود

به آنان ( نیمعای با بودجه) است که با هر روش
منظور از آن  یبررس نیدارند که در ا یدسترس
چنین . همبوده است یدسترس اریمع ریزبا  یاثربخش

 یبرا یاثربخش اریاز مع( 2111) نالپ یدر بررس
اما . استفاده شده است یآموزشهای روش یابیارزش
 یآموزشهای روش یافزون بر دسترس یبررس نیدر ا
استفاده  زیمحتوا ن اریعاز متر بیش به افراد یجیترو

ای وهیکه محتوا را به شهایی واقع روشدر . شده است
، دهندمی به کشاورزان ارائهتر و قابل درکتر روشن
کشاورزان واقع  حیاحتمال دارد مورد ترجتر بیش
 اریمع ریزشامل دو  یاثربخش اریمع، نیبنابرا. شوند

در رساندن  یجیترو یآموزشهای روش یاثربخش
و انتقال ( یسدستر) از افرادتری شیبه شمار بها امیپ

و بدون  قیصورت دق به یآموزشهای امیپ یمحتوا
 . باشدمی ابهام

 یبستگ نینه تنها به ا یاثربخش، نیبر ا افزون
روش خاص  کیاز کشاورزان با  یدارد که چه شمار

بلکه ، کنندمی افتیرا در یاطالعات مربوط به فناور
آن روش  یرگذاریبه تأث یبرنامه آموزش نیا تیموفق

پس از شرکت در  ینوآور رشیپذ یبر کشاورزان برا
که احتمال هایی روش جهیدر نت. دارد یآموزش بستگ

، نورتون و همکاران) دهندمی شیرا افزا رشیپذ
های روش رییباعث تغ گریبه عبارت د ایو ( 2112

مهم  اریبس، شوندمی مورد استفاده توسط کشاورزان
 . هستند
موضوع اشاره دارد که  نیبه ا ییکارا اریمع

 نیزمان و با کمتر نیدر کمتر یآموزشهای امیپ
شامل دو  ییدر واقع کارا. به کشاورز ارائه شود نهیهز
 و همکاران رایم. و زمان است نهیهز اریمع ریز

های به روش ازین جیباورند که ترو نیبر ا( 2112)
 یدر فناور نهیکم هز یکردهایرو ایاثربخش  نهیهز

 یمیاقلهای یریرپذییتغ یاطالعات و ارتباطات برا
 یکه برا کنندمی آنان اشاره نیافزون بر ا. دارد

به اطالعات به  ازین یمیاقل یبا خطرها ییارویرو
( 2112) لبرتیو گ کریرچنین . همهنگام وجود دارد

که به سرعت و به طور  یباورند اطالعات نیبر ا
سودمند بودن مدت زمان ، شوندمی گسترده پخش

 . رساندمیترین شیکشاورزان به ب یرا برا امیپ

مسئله اشاره دارد که شمار  نیبه ا رشیپذ اریمع
توسط کشاورزان تری شیمهارت ب زانیو مها یفناور

 رشیپذ زانیم گریشود و به عبارت د افتیدر
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. باشدتر بیش از نظر شمار و از نظر مهارتها یفناور
که احتمال  یجیترو یآموزشهای احتمال دارد روش

 دهندمی شیرا افزاها و مهارتها یفناور رشیپذ
. باشندتر مناسب یمیاقلهای پذیریرییتغ یبرا
مبناست که تا چه  نیمشارکت بر ا اریمعچنین هم

 گریبه مشارکت د ازین یجیترو یآموزشهای حد روش
 نیدر ا. کشاورزان دارد گرید ایو  یخدمات یمرکزها

و  یدیو فرا( 2113) سیچون لو هم یراستا محققان
مشارکت کشاورزان و  تیبر اهم( 2112) همکاران

آنان . دارند دیتاک یجیتروهای در برنامهها گروه گرید
 ییفضا دیبا یجیکه خدمات ترو کنندمی خاطرنشان

 نیکند تا کشاورزان بتوانند به طور فعال در ا جادیا
مورد  یارهایاز مع گرید یکیشرکت کنند  ندیفرآ

 ای یتیجنس گوییپاسخ اریمع یبررس نیاستفاده در ا
 گوییپاسخ اریمع. است یتیمناسب بودن جنس

امر اشاره  نیبه ا یتیمناسب بودن جنس ای یتیجنس
تا چه حد با  یجیترو یآموزشهای دارد که روش

نقش . تناسب دارد یتیجنسهای از گروه کیهر
خرده پا  یدر کشاورز ییروستاکه زنان ای ندهیفزا
 دیمثبت بر تول تأثیر یمهم برا یفرصت کنندمی یباز

. دارد ریمتغ ییواآب و ه طیدر شرا ییغذا تیو امن
همانند مردان  ییکه اگر زنان روستا شودمی برآورد

 کسانی یدسترس یکشاورزهای به منبع و نهاده
 ٪31تا  21 تواندمی یکشاورز یبازده، داشته باشند

و شمار کل افراد گرسنه در سراسر جهان  ابدی شافزای
تمرکز  نیبنابرا(. 2111، فائو) ابدی کاهش ٪10تا  12

( یتیسیکاتال) یاریواکنش  ییبر دانش زنان روستا
جوست و ) است یسازگار یراهبردها رشیپذ یبرا

امر مستلزم مورد هدف قرار  نیو ا( 2112، همکاران
 یجیترو یآموزشهای در برنامه ییدادن زنان روستا

 نیدر ا نیبنابرا. دست کم به اندازه مردان است
 2مختلف از های یبررس جیمرور نتا یبر مبنا یبررس

، مشارکت، رشیپذ، ییکارآ، یاثربخش اریمع
و  یتیمتناسب بودن جنس ای یتیجنس گوییپاسخ

های روش یابیارزش یانتقال اطالعات برا یسودمند
 . بهره گرفته شد یجیترو یآموزش

 شناسیروش
های روشبندی تیبه منظور اولو قیتحق نیا در

از  به علت وجود معیارهای ارزشیابی متفاوت یجیترو
 یو از روش پرامت ارهیچندمع لیو تحل هیتجز کردیرو

و  هیتجزهای از روش یکی یپرامت. استفاده شده است
و  هیتجز. است ارهیچندمع گیریتصمیم لیتحل
 لیمتداول در تحل یابزار ارهیچندمع لیتحل

 یارهایاست که مع یندر زماها گیریتصمیم
های یروش از داور نیا. وجود داردای چندگانه

در  نفعانیذ ایکارشناسان  ایو  رندگانیگ میتصم
بندی رتبه یمختلف برا یارهایمع تیمورد اهم

 یارهایداده شده به معهای وزن یبر مبناها نهیگز
(. 2112، مائس و همکاران) کندمی تفادهمختلف اس

درمورد  یکلهای دگاهیبا د یامتمبنا روش پر نیبرا
که بدون  کندمی دیآغاز و تأک ارهیمشکالت چند مع

و ها حیمربوط به ترج یداشتن اطالعات اضاف
مشکالت  توان، نمیرندگانیگ میتصمهای تیاولو

(. 2112، برنس و مارشچال) را رفع کرد ارهیچند مع
 یروش برا نیاطالعات ارائه شده توسط اچنین هم

کنندگان آسان و واضح است  لیو تحل رانیگ میتصم
روش  نینقاط قوت ا ترینمهم نیافزون بر ا(. 2112

 یآسان، گیریهای تصمیمروش گرینسبت به د
 فراسنجه ریامکان تفس، کاربر یاستفاده برا

با اغلب  سهیدر مقا جینتا یداریپاها، (پارامتر)
صورت  به تیحساس لیامکان تحل، گریدهای روش

ای امکان استفاده از طرح نگاره، عیسرساده و 
و امکان در نظر گرفتن  یمدلساز( یکیگراف)

 میتصمسازی نهیمختلف در بههای تیمحدود
و به ( 1321، خیو آل ش یکفاش چرانداب) باشدمی
بهره  یاز روش پرامت یبررس نیدر ا، لیدل نیهم

 . گرفته شده است
، قیدر مرحله نخست تحق یمنظور انجام بررس به
 یمورد استفاده برا یجیترو یآموزشهای روش

 یبرا، انتخاب شدند میاقل رییبا تغ یآموزش سازگار
های شهرستان یجهاد کشاورز تیریمنظور از مد نیا

مورد استفاده و های تا روش، فارس خواسته شد
را  میقلاهای یریرپذییبا تغ یرسازگا یبرا یکاربرد
 در . دهند ارائه  اند برده کار  به   1320سال  که در 
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 قیتحق یارهایمع یوزن نسب - 6جدول 

 وزن بدست آمده  ریز معیار معیار 

 اثربخشی 
 شمار افرادی که به روش دسترسی دارند 

 محتوا

12/1 

12/1 

 کارایی 
 زمان 

 هزینه

12/1 

13/1 

 پذیرش 
 شمار فناوری

 مهارت در فناوری

13/1 

12/1 

 مشارکت 
 مشارکت دیگر ارائه دهندگان خدمات ترویجی 

 توانایی کشاورز در مشارکت فعال 

13/1 

12/1 

 تناسب جنسیتی 
 دهندمردان روش را ترجیح می

 دهندزنان روش را ترجیح می

11/1 

12/1 

 سودمندی 
 در انتشار اطالعاتها سودمند بودن روش

 در تغییر رفتار ها سودمند بودن روش

13/1 

21/1 

 12/1: ینرخ ناسازگار

 
های یبررس جیمرحله دوم با استفاده از مرور نتا

رش، یپذ، ییکارا، یاثربخش اریمختلف شش مع
و  تیگویی متناسب با جنسمشارکت، پاسخ

 یابیارزش یدر انتقال اطالعات برا یسودمند
انتخاب شد. هر  یسازگار یجیترو یهای آموزشروش

بودند که در  اریمعریز دو  یدارا ارهایکدام از مع
ها اشاره شده است. در مرحله سوم به آن 1جدول 

از  تن 2ای از توسط مجموعه ارهایدهی به معوزن
د کارشناسان جها، یکارشناسان وزرات جهاد کشاورز

 دوکدام )از هر  و کشاورزان استان فارس یکشاورز
از  یو کارشناس قیدق یداور یبرا. انجام گرفت( تن
انتخاب گروه خبرگان بهره  یهدفمند براگیری ونهنم

مختلف از  یارهایبه معدهی وزن یبرا. گرفته شد
استفاده شد و  AHP یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا
 1در جدول  ارهایمعدهی به دست آمده از وزن جینتا

 . ارائه شده است
متشکل از سواالت ای نامهپرسشمرحله آخر  در
آموزشی های روشماتریس فردی و های ویژگی

ها داده یآماده و گردآور ترویجی و معیارهای تحقیق
از  ها،ه منظور تجزیه و تحلیل دادهب. صورت گرفت

 لیکه تکم نیبا توجه به ا. استفاده شد یروش پرامت
به دقت و توجه به  ازیشده ن یطراح نامهپرسش

 12و  اریمع 2وجود ) تداشته اس ارهایاز مع کیهر
های روش لیتحل(، نهیگز 22چنین هم و اریمع ریز

 گویانپاسختوسط سه گروه از  یجیترو یآموزش
کارشناسان (، تن 11) شامل کشاورزان استان فارس

و ( تن 2) یو آموزش وزارت جهاد کشاورز جیترو
استان  یو آموزش جهاد کشاورز جیکارشناسان ترو

که با ( تن 11) استان نیاهای فارس و شهرستان
های دهیهدفمند که آشنا به پدگیری استفاده از نمونه

اند، بودهها آن با یو سازگار یمیاقلهای یریرپذییتغ
 نیهدفمند اگیری در انجام نمونهچنین . همانجام شد

 یرار گرفت که از نظرهانکته مورد توجه ق
بهره گرفته شود که در  یکارشناسان و کشاورزان

آموزش و  نهیشیپ یدارا یجیترو یآموزشهای کالس
در این مرحله از اند. مشارکت فعال بوده ای

 خواسته شد که براساس طیف لیکرت گویانپاسخ
تعیین ( خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم)

آموزشی های هر یک از روش کنند از نظر آنان
مورد استفاده برای آموزش سازگاری با ترویجی 

، کارایی، اقلیمی از نظر اثربخشیهای پذیریتغییر
تناسب جنسیتی و سودمندی در ، مشارکت، پذیرش

 . چه سطحی قرار دارند
همه ، قیتحقهای هر گروه از نمونه تیدر نها

را از لحاظ مسئله مورد  یجیترو یآموزشهای روش
در . کردند سهیمربوطه با هم مقاهای نظر و شاخص

 Visual افزارنرمبا استفاده از  یجیتروهای روش انیپا

PROMETHEE خالص  انیجر یبرمبناPhi ،Phi 
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نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 633   

 یآموزش انفرادهای روشبندی تیاولو - 2جدول 

 آموزش انفرادیهای روش کد

جهاد کشاورزی کارشناسان ترویج 

 ( n=10سازمان فارس )

کارشناسان ترویج وزارت جهاد 

 ( n=6کشاورزی )

کشاورزان 

(n=10 ) 

Phi رتبه Phi رتبه Phi رتبه 

A7 2 1002/1 1 2232/1 1 2222/1 دیدار با کشاورزان برتر 

A6 1 2112/1 2 2220/1 2 3323/1 دیدار با مروج یا کارشناسان 

A4  2 -1223/1 2 -1013/1 3 1222/1 کارشناسان تخصصی یا مروجتماس تلفنی با 

A2 
آموزشی ترویجی موجود در های استفاده از برنامه

CDهای آموزشی 
1211/1- 2 2312/1- 2 1221/1 3 

A5  2 -1221/1 3 2121/1 2 -1212/1 دیدار با محقق تخصصی 

A3 2 -1322/1 0 -2122/1 2 -3122/1 تماس تلفنی با محقق 

A1 0 -2222/1 2 -1222/1 0 -2232/1 ارسال اطالعات از طریق ایمیل شخصی 

 
 یو با استفاده از روش پرامت مثبت Phiمنفی و 

 PROMETHEEو کامل  PROMETHEE I ییجز

II  وNetwork PROMETHEE و  هیمورد تجز
 قرار گرفت.  لیتحل

 هاافتهی
کارشناسان  یسن نیانگیبه دست مهای افتهی بنابر

استان فارس  یو آموزش سازمان جهاد کشاورز جیترو
و آموزش وزارت جهاد  جی، کارشناسان ترو21

سال بوده است.  1/21و کشاورزان  33/21 یکشاورز
 بیآنان به ترت یکار نهیشیپ نیانگیم نینچهم
 نیانگیسال بوده است. از م 12و  12/21، 2/12
 یدارا تن 2ستان فارس ا یجهاد کشاورز ارشناسانک

مدرک  یدارا تن 2و  یمدرک کارشناس
 یهای کشاورزاز رشته یکیارشد در کارشناسی

اند. اغلب زن بوده تن 2مرد و  تن 2چنین اند. همبوده
( به عنوان آموزش گر در تن 2کارشناسان )

از  یفیاند و طمشارکت داشته یجیهای تروکالس
ساعت آموزش را در کارنامه  1211ساعت تا  121

و  جیکارشناسان ترو انیاند. از مخود داشته یآموزش
مدرک  یداراتن  2 یآموزش وزارت جهاد کشاورز

 اند. بوده یمدرک دکتر تن 2ارشد و کارشناسی
بنابر دهد، نشان می 2که جدول  گونههمان

 جیترو به دست آمده، از نظر کارشناسانهای افتهی
 انیبا کشاورزان برتر با جر دارید یجهاد کشاورز

کارشناسان با  ایبا مروجان  داری، د2222/1خالص 

با کارشناسان  یو تماس تلفن 3323/1خالص  انیجر
 رد 1222/1خالص  انیمروج با جر ای یتخصص

 اند. های اول تا سوم قرار گرفتهرتبه
ت وزار جیاز نقطه نظر کارشناسان ترو چنینهم

با  داریبا کشاورزان برتر، د دارید یجهاد کشاورز
با  یبا محقق تخصص داریکارشناسان و د ایمروج 

در  2121/1و  2220/1، 2232/1های انیجر
 اند. های اول تا سوم قرار گرفتهرتبه

با مروجان  داریکشاورزان د دگاهیاز د نیبر ا افزون
با کشاورز برتر و استفاده از  داریو کارشناسان، د

 یهاCDموجود در  یجیترو یهای آموزشبرنامه
 1221/1و  1002/1، 2112/1های انیبا جر یآموزش

 اند. های اول تا سوم را به خود اختصاص دادهرتبه
 نیبخش در سوم نیعمده موجود در ا تفاوت

است. چنانکه از نظر  یهای مورد بررسگروه تیاولو
های تماس، یجهاد کشاورز یجیوکارشناسان تر

با کشاورزان رتبه سوم را به خود اختصاص  یتلفن
داده است. اما از نظر کارشناسان در سطح وزرات 

 وهیش یهای تلفنو کشاورزان تماس یجهاد کشاورز
 وهی(، اما در مقابل ش0از  2هستند )رتبه  یامناسبن
و تماس چهره به چهره با محققان و استفاده  یدارید

 دارند. تری شیب متیاه یآموزشهای ید یاز س
 PROMETHEEکامل بندی رتبه جینتا 1شکل 

II بندی رتبه. دهدمی را نشان یانفرادهای روش
به منظور . خالص است Phi انیجر یکامل بر مبنا

 یآموزشهای روش یندکدب جیدرک نتا یآسانگر



 ...  یهاروش یبندتیاولو 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 631 

 
  یفردهای روش PROMETHEE IIبندی نمودار رتبه -6شکل 

 A7تا  A1 یبا استفاده از کدها یانفراد یجیترو
نمودار، در مقابل  یرو رو نیصورت گرفته است. از ا

خالص آن قرار گرفته  انیجر زانیاز کدها م کی هر
ترین از کشاورزان مناسب یاست. بنابر  نظرسنج

 ایبا مروج  داریروش د، یانفراد یروش آموزش
 لیمیترین آن استفاده از او نامناسب A6کارشناس 

A1 به کشاورز  یهای سازگارجهت آموزش روش
 ود نینمودار مشخص است ا یبوده است. چنانکه رو

نقطه نمودار ترین نییو پا نیدر باالتر بیبه ترت نهیگز
 از کارشناسان ینظرسنجبنابرچنین اند. همقرار گرفته

 یو کارشناسان جهاد کشاورز یوزارت جهاد کشاورز
و  2232/1های انیبا جر A7با کشاورز برتر  دارید

 ینقطه نمودار بوده و به عبارت نیدر باالتر 2222/1
از نظر کارشناسان بوده است و از  وشترین رمناسب

 یتماس تلفن یسان وزارت جهاد کشاورزنظر کارشنا
خالص برابر با  انیجرترین نییبا پا A3با محقق 

 یو از نظر کارشناسان جهاد کشاورز -2122/1
ترین نامناسب -2232/1 انیبا جر لیمیاستفاده از ا
بوده است.  یریزی سازگارجهت برنامه یروش آموزش

 ریاست که سا یادآوریالزم به  نیبر ا فزونا
 کی یرو 1در شکل  یجیترو یهای آموزشروش

هر  تیاهم زانیاند و م+ قرار گرفته1تا  -1از  فیط
 روش قابل مشاهده است. 

، دهدمی نشان 2و شکل  3که جدول  گونههمان
از نظر گروه ، به دست آمدههای افتهی بنابر 

 ییالگوهای تیسا یجهاد کشاورز جیکارشناسان ترو
، 1031/1خالص  انیبا جر یجیترو-یدیتول

و روز مزرعه  1222/1 یآموزش یتخصصهای کارگاه
آنان قرار ها حیاول تا سوم ترجهای در رتبه 1222/1

وزارت جهاد  جیکارشناسان ترو دگاهیاز د. دارد
 یتخصصهای کارگاه، ییالگوهای تیسا زین یکشاورز

اول تا سوم قرار های بهدر رت یجیتروهای شگاهیو نما
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نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 630   

 یگروه یهای آموزشروشبندی تیاولو -3جدول 

 آموزش گروهیهای روش کد
کارشناسان ترویج جهاد کشاورزی 

 ( n=10استان فارس )

کارشناسان ترویج وزارت جهاد 

 ( n=6کشاورزی )

کشاورزان 

(n=10 ) 

  Phi رتبه Phi رتبه Phi رتبه 

B10 2 1231/1 1 3222/1 1 1031/1 الگوییهای سایت 

B2 2 2221/1 2 1222/1 2 1222/1 تخصصی آموزشیهای کارگاه 

B3 2 -1212/1 2 -1132/1 3 1222/1 روز مزرعه 

B9 1 2012/1 2 1102/1 2 1221/1 بازدیدهای ترویجی داخل کشور 

B5 2 -1220/1 3 1222/1 2 1202/1 نمایشگاه ترویجی 

B8 1 -1211/1 11 -3210/1 2 1102/1 جشنواره ترویجی 

B7 2 -1231/1 0 -1122/1 0 -1321/1 تحقیقی ترویجیهای طرح 

B6 0 -1202/1 2 1111/1 1 -1202/1 تخصصیهای نشست 

B4 11 -1122/1 1 -1122/1 2 -2121/1 ها هفته انتقال یافته 

B1 3 1123/1 2 -1223/1 11 -2223/1 سفر و بازدیدهای ترویجی خارج از کشور 

 
 یانبوه یهای آموزشبندی روشرتبه -1جدول 

 کد
 آموزش انبوهیهای روش

کارشناسان ترویج جهاد 

 ( n=10کشاورزی استان فارس )

کارشناسان ترویج و اموزش وزارت جهاد 

 ( n=6کشاورزی )

کشاورزان 

(n=10 ) 

 Phi رتبه Phi رتبه Phi رتبه 

C7 1 1121/1 1 3111/1 1 2112/1 انبوهی )رادیو و تلویزیون( های رسانه 

C2 3 1122/1 2 1022/1 2 1012/1 تخصصی و فنیهای فیلم 

C1 2 -1220/1 2 1112/1 3 1232/1 ترویجی -فنیهای نامه شیوه 

C5 2 1213/1 2 1111/1 2 1221/1 ترویجی( های نوشتاری )نشریههای رسانه 

C6 2 1211/1 2 1102/1 2 -1121/1 پیامک 

C8 0 -1212/1 0 -1033/1 2 -1111/1 ترویجی( های دیجیتال )اپلیکیشنهای رسانه 

C4 2 -1003/1 3 1202/1 0 -1221/1 پوستر 

C3 1 -2132/1 1 -2122/1 1 -2321/1 تخصصیهای کتاب 

 
کشاورزان  دگاهیاز د نیاند. افزون بر اگرفته

داخل کشور از کشتزارها و  یجیترو یدهایبازد
 یتخصصهای کشاورزان، کارگاه گریعملکرد د

خارج از کشور  یجیترو یدهایو سفر و بازد یآموزش
 اند. های اول تا سوم قرار گرفتهدر رتبه

های بندی کامل روشنمودار رتبه 2شکل 
 ی. کدبنددهدرا نشان می یگروه یجیترو یآموزش
تا  B1به صورت  یگروه یجیترو یهای آموزشروش
B10 .از  یبراساس نظرسنج صورت گرفته است

 نهیگز یگروه یترین روش آموزشکشاورزان مناسب
B9 نهیو پس از آن گز B2 بیبوده است که به ترت 

های داخل کشور و کارگاه یجیترو یدهایبه بازد
و  B4ها افتهیاشاره دارند. هفته انتقال  یتخصص

اورزان نامناسب بوده از نظر کش B5 یجیترو شگاهینما
از کارشناسان  یچنین براساس نظرسنجاست. هم

فارس  یو جهاد کشاورز یوزارت جهاد کشاورز جیترو
 ییالگوهای تیسا ای B10 یجیترو یروش آموزش

. از نظر کارشناسان در ندیآروش به شمار می نیبهتر
و براساس نظرات  B8 یجیبخش وزارت جشنواره ترو
خارج  یجیترو یدهایبازد یکارشناسان جهاد کشاورز

 یهای آموزشترین روشنامناسب B1از کشور 
 هستند. یجیترو

 دهدمی نشان 3و شکل  2که جدول  گونههمان
 انیاز م یجهاد کشاورز جیکارشناسان ترو دگاهیاز د

شامل  یانبوههای رسانه، یانبوه یآموزشهای روش
های لمیف، 2112/1خالص  انیبا جر ونیزیو تلو ویراد

های نامه وهیو ش 1012/1خالص  انیبا جر یتخصص
اول تا های در رتبه 1232/1خالص  انیبا جر یفن

 جیکارشناسان ترو دگاهیاز دچنین . همسوم قرار دارند
های لمیف، یانبوههای رسانه یوزارت جهاد کشاورز



 ...  یهاروش یبندتیاولو 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 631 

 
  یهای گروهروش PROMETHEE IIبندی نمودار رتبه -2شکل 

های انیبا جر بیو پوستر به ترت یو فن یتخصص
اند. بنابر های اول تا سوم قرار گرفتهخالص در رتبه

، یهای انبوهرسانه زیاز کشاورزان ن ینظرسنج
های انیبا جر یو فن یتخصصهای لمیو فها امکیپ

های اول تا در رتبه 1122/1و  1211/1، 1121/1
کامل بندی نمودار رتبه 3شکل اند. سوم قرار گرفته

. دهدمی را نشان یانبوه یجیترو یآموزشهای روش
 به یانبوه یجیترو یآموزشهای روش یکدبند

ها یبنابر نظرسنج. نجام شده استا C8تا  C1صورت 
 یگروه یروش آموزشترین از هر سه گروه مناسب

ترین و مناسب یانبوههای رسانه یعنی C7 نهیگز
بوده  یتخصصهای کتاب یعنی C3 نهیگزها روش
قابل استنباط است در بخش  جیچنانکه از نتا. است

حداقل در مورد  یانبوه یجیترو یآموزشهای روش
توافق نظر ها ترین آنو نامناسبترین مناسب

وجود داشته  یسه گروه مورد بررس نیبتری شیب
 . است

 یپرامت جدول
 Phiو  -Phi+ ،Phiهای انیجر زانیم 2جدول 
آورده شده  یهر سه گروه مورد بررس یخالص برا

و آموزش  جیکارشناسان ترو دگاهیدبراساس است. 
با کشاورز برتر از  داریدی، سازمان جهاد کشاورز

رتبه را  نینخست یهای مورد بررسمجموع روش
دار با یبه سمت د انیداشته است و پس از آن جر

حرکت  یهای انبوهکارشناس و سپس رسانه ایمروج 
کرده است. چنانکه از شکل قابل استنباط است 
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  یانبوههای روش PROMETHEE IIبندی نمودار رتبه -3شکل 

ها در روش گرینسبت به د یهای انفرادروش
اند و پس از آن روش قرار داشته یباالتر تیاولو

و  ونیزیو تلو ویهای راداستفاده از رسانه یانبوه
قرار  ییالگوهای تیسا یهای گروهسپس روش

 یآموزشهای مجموع روش نیبدر اند. گرفته
و آموزش  جیکارشناسان ترو دگاهیاز د یجیترو

برتر از  با کشاورز دارید یوزارت جهاد کشاورز
رتبه را  نینخست یمورد بررسهای مجموع روش

 و( -Phi نی+ و کمترPhiترین شیب) داشته است
کارشناس و محقق  ایبا مروج  دارید، پس از آن

حرکت کرده  یانبوههای و سپس رسانه یتخصص
سه روش  دهدمی چنانکه شکل نشان. است
 یباالتر تیدر اولوها روش گرینسبت به د یانفراد

 اند. قرار داشته

 یجیترو یآموزشهای روشبندی نتایج اولویت
 که دهدمی کشاورزان نشان دگاهیرا از د

-Phi+=0.4723; Phi) یداخل کشور یدهایبازد

پس از آن  یاندک اریو با فاصله بس( 0.1749=
 ;Phi+=0.4698) یو تخصص یآموزشهای کارگاه

Phi-=0.1738 )اول و دوم قرار های رتبه در
از  یتخصصهای و کتاب لیمیاچنین اند. همگرفته

از دیدگاه  یآموزشهای روشترین تیکم اهم
 اند. به شمار آمده کشاورزان

 شنهادهایو پ گیرینتیجه
 یهای آموزشروش لیبا هدف تحل یبررس نیا
 یبرا یهای آموزشمورد استفاده در برنامه یجیترو

انجام گرفت.  یمیاقلهای یریرپذییبا تغ یسازگار
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آموزشی های روش کل

 ترویجی

کارشناسان ترویج جهاد کشاورزی 

 استان فارس

کارشناسان ترویج و اموزش وزارت جهاد 

 کشاورزی
 کشاورزان

Phi- Phi+ Phi Phi- Phi+ Phi Phi- Phi+ Phi 

 1112/1 222/1 3201/1 2122/1 2112/1 2112/1 2022/1 2002/1 2122/1 انبوهی های رسانه

 -1102/1 210/1 3122/1 1022/1 2321/1 2212/1 1221/1 2102/1 2222/1 تخصصی و فنیهای فیلم

 -1122/1 222/1 3221/1 1122/1 3302/1 3221/1 1222/1 3222/1 3230/1 ترویجی -فنیهای نامه شیوه

 -1202/1 212/1 3122/1 1222/1 3232/1 3101/1 -1122/1 3232/1 3201/1 ترویجیهای نشریه

 1221/1 321/1 2122/1 1221/1 3201/1 3312/1 1112/1 3321/1 3222/1 پیامک

 -1212/1 221/1 2112/1 -1212/1 2101/1 3202/1 -1221/1 2213/1 3211/1 دیجیتال های رسانه

 -1120/1 2031/1 3101/1 1212/1 3222/1 3321/1 -1012/1 2211/1 2223/1 پوستر

 -2222/1 1011/1 2222/1 -2222/1 1311/1 2002/1 -2222/1 2222/1 2221/1 تخصصیهای کتاب

 1322/1 3112/1 2221/1 1123/1 2220/1 2012/1 1230/1 2310/1 2211/1 الگوییهای سایت

 2222/1 2221/1 1031/1 -1320/1 3200/1 3202/1 1222/1 3221/1 2212/1 تخصصی آموزشیهای کارگاه

 -1112/1 3121/1 3120/1 -1011/1 2220/1 2201/1 1221/1 2221/1 2001/1 روز مزرعه

 2202/1 2023/1 1022/1 -1211/1 2220/1 2130/1 1110/1 3223/1 2130/1 بازدیدهای ترویجی داخل کشور

 -1212/1 2222/1 3332/1 -1212/1 2201/1 3122/1 1020/1 3231/1 2121/1 نمایشگاه ترویجی

 -1211/1 2212/1 3212/1 -2211/1 1311/1 2012/1 1122/1 3221/1 3222/1 جشنواره ترویجی

 1122/1 2223/1 2121/1 -1202/1 2222/1 3232/1 -1202/1 3211/1 3221/1 تحقیقی ترویجیهای طرح

 -1121/1 2221/1 3211/1 -1222/1 2222/1 2101/1 -1223/1 3122/1 3220/1 تخصصیهای نشست

 -1222/1 2212/1 3020/1 -2213/1 2132/1 2211/1 -2310/1 2222/1 2021/1 ها هفته انتقال یافته

یازدیدهای ترویجی خارج از 

 کشور
2222/1 2221/1 2222/1- 2213/1 2112/1 2201/1- 2021/1 2221/1 1221/1 

 1211/1 2121/1 2222/1 2223/1 2123/1 1021/1 2222/1 2020/1 1211/1 دیدار با کشاورزان برتر

 2332/1 2221/1 1212/1 2103/1 2202/1 1212/1 2222/1 2211/1 1222/1 دیدار با مروج یا کارشناسان

 -1222/1 3111/1 3212/1 1012/1 3011/1 2213/1 1221/1 3211/1 2221/1 تماس تلفنی با مروج

 1212/1 3232/1 2232/1 1200/1 3202/1 3112/1 -1212/1 3121/1 3232/1 آموزشیهای CDاستفاده از 

 -1121/1 3122/1 3222/1 3230/1 2223/1 1212/1 -1001/1 2232/1 2310/1 دیدار با محقق تخصصی 

 -1122/1 3123/1 3222/1 -1322/1 3112/1 3221/1 -2221/1 2121/1 2211/1 تماس تلفنی با محقق

 -2211/1 1121/1 2121/1 1223/1 2221/1 3122/1 -3221/1 1232/1 2211/1 طریق ایمیلارسال اطالعات از 

 
به دست آمده، از نظر هر سه گروه های افتهیبنابر 

 یو آموزش جهاد کشاورز جیکارشناسان سازمان ترو
 کارشناساناستان،  نیهای ااستان فارس و شهرستان

و کشاورزان  یکشاورزجهاد  وزارت آموزش و جیترو
با  داریشامل د یاستان فارس دو روش آموزش

 نیبا مروجان از نخست داریکشاورزان برتر و د
از نظر  رسدمی به نظر افراد بوده است.های تیاولو

های روش، یانفرادهای روش انیاز م گویانپاسخ
از تر مناسب یچشمهای و تماس داریبر د یمبتن

است  یامر فرصت نیعلت ا. بوده استها روش گرید
 یریادگیو ها پرسش ابهام یبراها گونه روش نیکه ا

 یداریدهای در واقع در روش. دهندمی ارائهها مهارت

سواالت خود را در مورد ، توانندمی کشاورزان
با  یشده جهت سازگار هیتوصهای روش

به  جهیمطرح سازند و در نت یمیاقلهای یریرپذییتغ
. شوند هیطور کامل در مورد روش مورد نظر توج

که شمار  کندمی هیتوص یبررس نیمبنا ا نیبرا
 شیافزا یو آموزش جهاد کشاورز جیکارشناسان ترو

و امکان  ابدی شیبه آنان افزا یکند تا دسترس دایپ
چهره به چهره به مراتب های رابطه و تماس جادیا

و تماس  لیمیاستفاده از اچنین . همابدی شیافزا
 نیدر ااند. بوده تیاولو نیکمتر یبا محقق دارا یتلفن
با ( 1321) و همکاران انیفیظرهای یبررس نهیزم

نشان داده است که استفاده از  AHPاستفاده از 
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 تیدر درجه آخر اهم لیمیو ا ینترنتیاهای تیسا
 اند. قرار داشته

های کارگاه یبرگزار، به دست آمدههای افتهی بنابر
 انیدر م یمهم اریبس تیاولو یآموزش یتخصص
 تیامر به قابل نیعلت ا. دارند یگروههای روش

کشاورزان  یدر ارتقا دانش و آگاه یجیتروهای کارگاه
 یهاشمهای یبررس جیراستا نتا نیدر ا. مرتبط است
که مشارکت  دهدمی نشان( 2111) و همکاران

 IPM نهیدر زم یجیتروهای کنندگان در کارگاه
شرکت نکرده ها برنامه نیکه در ا ینسبت به کسان

تامپسون چنین اند. همبوده یدانش باالتر یبودند دارا
 جهینت نیخود به اهای یدر بررس( 1222) و همکاران

 توانندمی کوچک یگروههای که کارگاه افتندیدست 
 یبر نگرش و باورها یرگذاریتأث یمؤثر برا یروش

های برنامه یاثربخش توانندمی کشاورزان باشند و
 یرا آسانگرها دام یماریب( و مهار کنترل تیریمد

 یرو ضرورت دارد تا حدامکان برا نیاز ا. کنند
در مورد  ژهیبه و یسازگار نینوهای یآموزش فناور

متفاوت  یبه نگرش ازیکه نای نهیکم هزهای روش
نوع  رییزمان کشت و تغ رییهمانند تغ، دارند

. استفاده شود یآموزشهای محصوالت از کارگاه
، از نظر کارشناسان هر دو سازمانچنین هم
آموزش  وهیش ترینمهم ییجامع الگوهای تیسا

در واقع متعلق  ییالگوهای تیسا. بوده است یگروه
و  یآسانگر روستائ ایو  یجیمددکار ترو کیبه 

 کیبرداران بهره گریواحد متعلق به د یشمار
و  یفنهای هیهمه توصها آن روستاست که در

مورد نظر وزارت های و طرح یقاتیتحقهای افتهی
اجرا شده ، منابع و امکانات عیبا تجم یجهاد کشاورز

 به توانندمی رو نیاز ا. ابدیمی و توسعه میو تعم
آموزش  یموفق و در دسترس برا یاعنوان الگوه

مورد های از علت یکی. کشاورزان استفاده شوند
توسط  یدیجامع تول ییالگوهای تیبودن سا تیاولو

در ها برنامه نیباشد که ا نیا تواندمی کارشناسان
 یو نوشتار یداریشن یریادگیهای با سبک سهیمقا
، یجنبش یریادگیهای بر سبکتری شیب دیتاک

های جنبه یدارا، رو نیدارند و از ا یدارید و یتجرب
به  کینزدهای یبررس جینتادر . هستند یچندکارکرد

نشان داده  ایدر کن( 2111) اولوباندوا، طهیح نیا
 ییبا درصد به نسبتً باال یگروههای شیاست که نما

 یجیروش ترو نیعنوان نخست به یجیاز کارکنان ترو
روز مزرعه و چنین . همانتخاب شد شاثربخ-نهیهز

دوم و سوم های عنوان روش به یگردشگر یدهایبازد
 گرید جینتاچنین . همانتخاب شدند، یحیترج

مانند  یگروه یآموزشهای روش نهیدر زمها یبررس
 یدهاینشان داد که بازد ایدر کن( 2111) نالپپروژه 

داده شده  حیروش ترجترین شیاز مزرعه ب ژهیو
، جهینت نیبرخالف ا. است رزانتوسط کشاو

 و همکاران یفم یمانند بررس یداخلهای یبررس
نشان داده است که مشارکت مرتعداران در ( 1311)

بوده است که ای به گونه، یآموزشهای برنامه
اول قرار  تیدر اولو یو آموزش یعلم یدهایبازد

و  انیفیظرهای یبررس جینتاچنین . همگرفته است
 ینشان داده است که برگزار( 1321) همکاران

 تیدر درجه اول اهم یجیو ترو یآموزشهای کالس
 . قرار داشته است

باور بودند که  نیبر ا یسه گروه مورد بررس هر
 یسازگارهای آموزش روش یبرا یانبوههای رسانه
از . باشدمی یانبوههای روش انیروش از م ترینمهم

به ها از رسانهها گونه نیدر ا شودمی دیجهت تاک نیا
های یریرپذییاز جمله تغ یطیمح ستیزهای بحران

پرداخته شود و تر بیش لیس ایو  یخشکسال، یمیاقل
به طور چنین . همردیصورت گتری شیبرسانی اطالع

مستند های در پخش برنامه توانمی ونیزیاز تلو ژهیو
های یریرپذییسازگار شده با تغهای از کشتزارها و باغ

 . استفاده کرد یمیاقل
امر  نیبر ا یهر سه گروه مورد بررس چنینهم

 تأثیر تواندنمی یتخصصهای ند که کتابتوافق داشت
. داشته باشد یسازگار یدر آموزش رفتارها یمناسب

بودن  نییبه علت پا تواندمی مسئله به طور عمده نیا
 دهیباشد که منجر به ناد رانیدر ا یسرانه بررس

 . روش شده است نیگرفتن ا
 دیتاکها افتهیبر مبناس مجموع  یطور کل به

های در گام نخست با استفاده از رسانه شودمی
های یریرپذییمانند رخداد تغهایی بر موضوع یانبوه

 دیتاکها آن با یخطرات آن و لزوم سازگار، یمیاقل
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کشاورزان به کسب مهارت در  بیشود و پس از ترغ
و  یدارید یادانفرهای با استفاده از روش یسازگار

 یتخصصهای و کارگاه ییالگوهای تیسا لیتشک
به . کشاورزان اقدام شودتر قینسبت به آموزش دق

، گریکدیبا ها استفاده از همه روش رسدمی نظر
 شیافزا یبرا یجیترو یروش آموزش نیمؤثرتر

در . دانش و مهارت کشاورزان باشد نهیاطالعات در زم

در مورد  یجیگران ترو آموزش یستیبامی تینها
با توجه به  یموزشآهای استفاده از روش یچگونگ

. رندیمورد آموزش قرار گ یمیاقلهای یریرپذییتغ
همسان در های یاست که بررس یضرور نیافزون بر ا

ی ژهیمناسب وهای مناطق تکرار شود تا روش گرید
در آموزش ها آن شده و از ییهر منطقه شناسا

 . استفاده شود

 هامنبع
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Abstract 

In order to identify the most effective educational-promotion methods, this study evaluated 

different extension training methods in climate change adaptation programs using different 

criteria. For this purpose, individual, group, and mass extension training methods consisting of 

26 options were evaluated through six criteria of effectiveness, efficiency, acceptance, 

participation, gender fit and usefulness, and 12 sub-criteria through multi-criteria decision-

making technique of PROMETHEE. Samples were selected using purposive sampling and 

included extension and education experts from Ministry of Agriculture Jihad (6 persons), 

extension and education experts from Jihad-Agricultural Organization of Fars Province (10 

persons) and farmers of Fars Province (10 persons). Based on the findings of the study, the sub 

criteria of usefulness in behavior change has the highest weight percent and importance. Also 

the results of ranking of extension training methods showed that in terms of farmers and 

agricultural experts, among the individual methods of meeting with eminent farmer and meeting 

with experts and extension agents were higher. In addition, among the group-based training 

methods, specialized training workshops have been effective extension training techniques to 

improve adaptation to climate change. In addition, mass media, especially radio and television, 

have been most effective methods of mass training methods in adaptation training.  

 

Index Terms: information delivery methods, extension program, extension workshop, 

adaptation, climate change.  
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