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چكيده
ــعه  ــاء ظرفيت نوآوري اعضاي صندوق حمايت از توس ــي ترويجي در ارتق ــي نقش روش هاي آموزش ــن پژوهش با هدف بررس اي
فعاليت هاي كشاورزي زنان روستايي شهرستان مرودشت انجام گرفته است. از آنجا كه شهرستان مرودشت به عنوان يكي از مناطق 
ــمار مي آيد و براي اولين بار صندوق حمايت از توسعه فعاليت هاي كشاورزي زنان روستايي در  ــتان فارس به ش ــاورزي اس مهم كش
ــت لذا ضرورت انجام اين تحقيق بديهي به نظر مي رسد. جامعه آماري اين تحقيق،  ــتان در سال 1389 شكل گرفته اس اين شهرس
ــامل 600 نفر از اعضاي صندوق حمايت از فعاليت هاي كشاورزي زنان روستايي شهرستان مرودشت مي باشد كه تعداد 173 نفر  ش
ــدند. ابزار  ــب و از طريق فرمول كوكران به عنوان حجم نمونه انتخاب ش ــاب متناس از آن ها با روش نمونه گيري طبقه اي با انتس
تحقيق پرسشنامه است كه از طريق مصاحبه تكميل گرديد. روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و پايايي آن از طريق 
ضريب آلفاي كرونباخ 0/91 (در مجموع) با استفاده از نرم افزار SPSSV17  مورد تأييد قرار گرفت. نتايج تحقيق حاكي از آن است 
ــتايي شهرستان مرودشت در حد متوسط (68 درصد) بود. از نظر اكثر پاسخگويان (56/1 درصد)  كه ظرفيت نوآوري اكثر زنان روس
تأثير روش هاي آموزش گروهي در ارتقاء ظرفيت نوآوري در حد زياد بود و نمايش هاي عملي با ميانگين 4/02 به عنوان مهم ترين 
ــه ميانگين بران فورسيس و ولچ نيز نشان داد كه بين  ــي گروهي قلمداد گرديد. همچنين نتايج حاصل از آزمون مقايس روش آموزش
روش آموزش گروهي با روش هاي آموزش انفرادي و انبوهي، اختالف معني داري وجود دارد. در نهايت پيشنهادهايي ارائه گرديد.
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مقدمه 
ــا و كارهاي الزم براي افزايش آگاهي، دانش و  يكي از برنامه ريزي ه
ــتايي، آموزش است، زيرا با آموزش مي توان  مهارت و كارايي زنان روس
از يك سو دانسته ها و اندوخته هاي قبلي آنان را تقويت كرد و از سوي 
ــتاوردهاي جديد علمي و فني آشنا ساخت. آموزش  ديگر آن ها را با دس
باعث انتقال تجربيات، يافته ها و دست آوردهاي جديد به زنان روستايي 
ــان  ــرادران، 1388). در جامعه امروز ايران، زنان نش ــود (زارع و ب مي ش
ــرايط  داده اند كه توانايي ها و قابليت هاي بالقوه فراواني دارند و تحت ش
ــعه اقتصادي، اجتماعي، و  ــاركت مؤثري در توس ــب مي توانند مش مناس
فرهنگي كشور داشته باشند (فمي و همكاران، 1386). در كل، نوآوري 
راهي براي افزايش مهارت ها به منظور مشاركت در برنامه هاي توسعه 
ــد. عدم ابتكار به عنوان نتيجه بي سوادي،  ــتگي مي باش و كاهش وابس
ــته و مبتكران توسعه خودشان باشند  اين ذهنيت را كه خود را باور داش
.(Kongolo & Bamgose, 2002) ــتايي از بين برده است را در زنان روس

ــروي يادگيري و تبديل به  ــاد ظرفيت نوآوري، ايجاب مي كند كه ب ايج
سازمان يادگيري شدن سرمايه گذاري شود. روش هاي جديد كاري كه 
از يادگيري منتج مي شود، توانايي سازمان ها و بخش ها را براي دستيابي 
و استفاده از دانش به صورت مؤثر تر و بنابراين ايجاد نوآوري را افزايش 
ــياري از اجتماعات محلي، زنان  ــد (World Bank, 2005). در بس مي ده
ــي ندارند،  ــل زمين و آب و غيره دسترس ــردان به منابع مث ــه اندازه م ب
ــيار كمتري دارند، لذا توجه  همچنين قدرت يا ظرفيت تصميم گيري بس
ــتايي به عنوان يك  ــت و ظرفيت نوآوري زنان روس ــناخت، حماي به ش
ــعه  ــتايي و توس مكانيزم مؤثر براي تقويت نقش آنها در تحقيقات روس

.(Letty & Waters-Bayers, 2010) داراي اهميت مي باشد
ــيله چارچوبي براي ارتقاء منابع انساني، ساخت  ظرفيت نوآوري به وس
ــهيم دانش، استفاده از فناوري هاي اطالعات و ارتباطات و  (ايجاد) و تس
شكل دهي كارآفريني سنجيده مي شود (Gabr, 2006). ظرفيت نوآوري 
ــازماني و ديگر انواع  ــاختاري و س ــوًال تركيبي از تغييرات فني، س معم
ــت دقيق ظرفيت  ــه هيچ توافقي بروي ماهي ــت. از آنجا ك تغييرات اس
ــترده و وسيع آن شامل تركيبي از:  نوآوري وجود ندارد، ويژگي هاي گس
ــركاء، ائتالف ها  1) مهارت ها و دانش علمي، كارآفريني، مديريتي؛ 2) ش
ــبكه هايي كه منابع مختلف دانش و حوزه هاي مختلف فعاليت هاي  و ش
سياسي، اجتماعي و اقتصادي را پيوند مي دهد؛ 3) توانايي براي يادگيري 
ــتفاده شود؛ 4) مجموعه  مداوم، اينكه چه طور دانش به طور مؤثرتر اس
ــاختارهاي دولتي و  ــاير مشوق ها، س ــت هاي حمايتي و س اي از سياس
ــازماني و روش هاي  ــي؛ 5) روزمرگي، فرهنگ س ــت فرايند سياس ماهي
  .(Rajalahti et al., 2008) متعارف كه الگوي گرايش به نوآوري است

ــتند و آن:  ــترك هس ــي داراي يك هدف مش ــه روش هاي آموزش  كلي
ــد. زيرا همه فراگيران با يك  ــازي يادگيري فراگيران مي باش ــان س آس
ــراي نوع خاصي از  ــاد نمي گيرند، برخي از روش ها ب ــيوه همانندي ي ش

فعاليت هاي يادگيري تناسب بيشتري دارند (بلوم، 1381).
يكي از مهم ترين وظايف ترويج، انتشار نوآوري ها در جوامع كشاورزي 
ــت پيچيدگي كار و  ــت. نكته اي كه در اين خصوص قابل توجه اس اس
ــد. بديهي است ارائه ي  ــت كه فرد آموزشگر بايد داشته باش مهارتي اس
روش هاي نو در روستا ساده نيست و انجام رسالت حقيقي ترويج به آن 
بستگي دارد. برنامه هاي ترويجي زماني مي توانند در راه خدمت به افراد 
عالقه مند موفق شوند كه مراحل الزم در اشاعه ي هر پديده ي جديد يا 
ضروريات نوآوري در آن ها رعايت شده باشند (ملك محمدي، 1377).

ــد مد نظر قرار  ــب، اصولي را نيز باي ــي مناس ــاب روش آموزش در انتخ
ــر به فردي بهتر از  ــي منحص ــه عبارتند از: 1- هيچ روش آموزش داد ك
ــت بلكه هر روش در شرايط خاصي بهترين  ــي ديگر نيس روش آموزش
ــي  ــت؛2- براي اجراي برنامه هاي ترويجي بايد از چند روش آموزش اس
ــود؛3- در بعضي موارد  ــتفاده نمود تا فراگيري آسان تر و سريع تر ش اس
ــاني پيدا مي كنند كه باعث تقويت يكديگر  ــي همپوش روش هاي آموزش
مي گردند. روش هاي آموزشي به سه دسته روش هاي آموزش انفرادي، 
ــوند. روش هاي آموزش انفرادي شامل  گروهي و انبوهي، تقسيم مي ش
مالقات در خانه و مزرعه، ديدار ارباب رجوع از اداره ترويج، تماس هاي 
غير رسمي، كشاورز نمونه، روش هاي ارتباط تلفني مي باشد. روش هاي 
ــش طريقه و نمايش  ــامل نمايش هاي عملى (نماي ــوزش گروهي ش آم
ــش  ــخنراني، روش پرس نتيجه)، روز مزرعه، گردش صحرايي، ايراد س
ــامل:  ــث گروهي و روش هاي آموزش انبوهي ش ــخ، كارگاه، بح و پاس
ــگاه مي باشد  ــانه هاي چاپي و نمايش راديو، تلويزيون، نمايش فيلم، رس

(فمي،1389).
ــي با عنوان «تقويت ظرفيت نوآوري   Ragasa et al. (2010)  در تحقيق
ــاورزي نيجريه» به اين نتيجه دست يافتند كه  ــازمان تحقيقات كش س
ــامل مهارت هاي وسيع، ارتباطات، ساختارهايي است  ظرفيت نوآوري ش
ــه منظور ايجاد دانش و قرار دادن  ــتفاده از اين مهارت ها ب كه بروي اس
ــتفاده اقتصادي و اجتماعي تمركز دارد و ظرفيت نوآوري  دانش براي اس
ــامل توانايي براي  ــود، بلكه ش ــامل نظام ها و ارتباطات نمي ش ــا ش تنه
ــخ به تقاضاهاي در حال تغيير  يادگيري و تغيير اين چيدمان ها در پاس
ــوق ها و ظرفيت افراد نيز توجه  ــود و بايستي به مش و موقعيت ها مي ش
ــوق هاي فردي شامل 1- ارزش ها و اعتقادات؛ 2- اهداف  گردد كه مش

شخصي و آرزوها؛ 3- انگيزنده ها مي گردد. 
ــعه  ــا عنوان «آموزش براي توس ــي ب Collett & Gale (2009) در تحقيق
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ــتايي، مهارت هاي كشاورزي و سرمايه گذاري براي زنان روستايي  روس
ــوزش گروهي فرصتي را  ــت يافتند كه آم ــرده پا» به اين نتيجه دس خ
ــردن و ارزيابي مجدد فعاليت هاي  ــار زنان به منظور منعكس ك در اختي
ــاختاري را ارايه مي دهند كه خرده  ــدي آن ها قرار مي دهد. آن ها س تولي
ــتراك گذاري اطالعات آموزشي، به منظور آموزشي بهتر  پايان را به اش
ــا و فناوري هاي جديد و  ــتفاده از تكنيك ه ــت از يكديگر در اس و حماي
ــا به ويژه در  ــازد. براي زنان، گروه ه ــار گروهي قادر مي س كاهش فش
تسهيل دسترسي به آموزش اهميت دارند. همچنين تأكيد ارائه آموزش 
كه مستقيمًا مربوط به نيازهاي گروه هدف باشد و اصالح مواد آموزشي 
ــطوح سواد پايين داراي  و تكنيك هاي آن ها براي آموزش به افراد با س

اهميت است.
در تحقيقي كه توسط  Spielman et al. (2008))  با عنوان «شبكه ها و 
ــتايي، يافته هاي حاصل از مطالعه خرده مالكان  نظام هاي نوآوري روس
اتيوپي» انجام پذيرفت، مشخص شد كه يادگيري گروهي در كمك به 
ــوآوري خرده مالكان اهميت دارد. آموزش زنان در گروه، گروه را قادر  ن
به انجام كارها به صورت مؤثر مي سازد و آموزش هاي فني را در هر دو 

كشاورزي و مهارت هاي سرمايه گذاري تكميل مي كند.
ــوان «عامل هاي  ــكاران (1389) در مطالعه اي با عن ــي و هم ميرتراب
ــتايي در فعاليت هاي پس از  ــاركت زنان روس ــي تأثيرگذار بر مش ارتباط
ــارا، كرج» عوامل مؤثر بر  ــاورزي بخش آس ــت محصوالت كش برداش
ــي ترويجي در بخش  ــتايي در برنامه هاي آموزش ــاركت زنان روس مش
ــتفاده از تلويزيون، راديو و تعداد تماس با  ــاورزي را شامل ميزان اس كش
مروجان بيان كرده اند. از طرفي زنان روستايي مورد مطالعه، تلويزيون را 
ــاركت در فعاليت هاي پس از  به عنوان مهم ترين راه ارتباطي جهت مش

برداشت مورد استفاده قرار داده اند.
ــوان «زنان كار آفرين در  ــا عن ــه اي ب Al-Sadi et al. (2011) در مطالع

ــت يافتند  ــايي موانع» به اين نتيجه دس منطقه البطينه در عمان، شناس
ــاورزان با منابع كم  ــد براي آمادگي كش ــه نوارهاي ويديويي مي توان ك
ــع محلي دروس و  ــترش توزي ــامل زنان هم مي گردد، براي گس كه ش
ــتفاده از مواد بصري و چاپي مفيد باشد. مشاهده  اطالعات به همراه اس
ــد. نظام  ــط زنان مي تواند مقرون به صرفه باش ــاي ويديوئي توس نواره
ترويجي بايستي روش هايي براي گسترش ترويج به زنان براي غلبه بر 
ــخص  ــي آن ها مش محدوديت ها در زمان و تحرك و محدوديت آموزش
ــازد. برخي روش ها شامل دوره هاي آموزشي سيار و استفاده وسيع از  س

رسانه هاي گروهي مثل راديو، نوارهاي ويديويي است.
 Rouse (2006) در تحقيقي با عنوان «ارتقاء واحدهاي تجاري گروه هاي 
ــال هاي 1981 تا  ــد كننده پايدار، مروري بر تجربيات FAO در س تولي
ــده از ارائه آموزش در  ــت يافت كه مزيت عم 2006» با اين نتيجه دس

ــاختار را ارائه مي دهند كه  ــه آن ها يك س ــت ك چارچوب گروه اين اس
ــازد تا از يكديگر ياد بگيرند و  ــتايي خرده مالك را قادر مي س زنان روس
اينكه فناوري هاي با سازگاري هاي بهتر به اشتراك گذارده شوند. توليد 
ــب  ــتراك مي گذارند و دانش را كس كنندگان كوچك اطالعات را به اش
ــب و كار و مهارت در گروه هاي كوچك در  مي كنند و به مديريت كس

مقايسه با گروه هاي بزرگ، توسعه مي بخشند.
ــي  ــا عنوان «اثر بخش ــه اي ب ــي (1383) در مطالع ــان و معين صباغي
ــت يافتند كه  ــي: مطالعه موردي» به اين نتيجه دس كارگاه هاي آموزش
ــي در بهبود آموزش و اثربخش شدن آن تأثير دارد.  كارگاه هاي آموزش
ــي و توانايي افراد  ــب افزايش مهارت، آگاه ــي موج كارگاه هاي آموزش

مي گردد.
Rousan (2007) در تحقيقي با عنوان «عوامل مؤثر بر پذيرش شيوه هاي 

بهبود مزرعه در ميان زنان كشاورز در شمال اردن» به اين نتيجه دست 
ــاعدي  ــتند، نظر مس يافت كه نوآوري هايي كه هزينه بر و پيچيده هس
ــوند. بنابراين  ــرده و بنابراين رد مي ش ــاورزان دريافت نك ــوي كش از س
ــاورزي بايستي اطمينان حاصل نمايند  مأموران تغيير و آژانس هاي كش
ــده به كشاورزان بايستي نسبتًا مقرون به صرفه  كه نوآوري هاي ارائه ش
باشند تا از نظر اقتصادي بتوان آن را در اختيار كشاورزان قرار داد و ساده 
باشند تا آن را بدون كمكي از خارج درك كرده و مورد استفاده قرار دهند 
ــتي معرفي گردند كه مطابق با هنجارها و باورهاي  و نوآوري هايي بايس

مردم باشند. 
Barkley et al. (2006) در مقاله اي تحت عنوان «فعاليت هاي نوآورانه 
در مناطق روستايي، اهميت مشخصات محلي و منطقه اي» بيان كردند 
ــوآوري و ظرفيت  ــاخص هاي محلي ن ــتگي قوي بين ش كه يك همبس

نوآوري و اندازه گيري رشد اقتصادي و توسعه وجود دارد.
ــش، موانع و  ــوان «چال ــا عن ــي ب Poole & Buckley (2006)  در تحقيق

ــتاييان فقير» به اين نتيجه دست يافتند  فرصت هاي نوآوري براي روس
ــاركتي در تحقيقات كشاورزي كه بر پايه ي دانش  كه رهيافت هاي مش
ــر كننده ي  ــكل مي گيرد، مي تواند محرك و منتش ــي و نوآوري ش محل
ــد. از طرفي  ــاورزان و محققان بيروني باش ظرفيت نوآوري در ميان كش
ــاي خالقانه اي دارند كه منبع  ــاورزان خرده مالك، عكس العمل ه كش
ــياري از بخش هاي  ــاورزي در بس ــدات كش ــراي بهبود تولي ــي ب مهم

كشورهاي در حال توسعه است.
ــت به عنوان يكي از مناطق مهم كشاورزي استان  ــتان مرودش  شهرس
فارس به شمار مي آيد و صندوق حمايت از توسعه فعاليت هاي كشاورزي 
ــتان در سال 1389 شكل  ــتايي براي اولين بار در اين شهرس زنان روس
گرفته است، و با توجه به پيشرو بودن زنان روستايي عضو اين صندوق 
از يك سو و از سوي ديگر با توجه به اينكه پژوهشي به صورت مستقيم 
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ــت، لذا  در خصوص ارتقاء ظرفيت نوآوري در منطقه صورت نگرفته اس
ضرورت انجام اين تحقيق بديهي به نظر مي رسد.

اهداف تحقيق
ــي ترويجي  ــي نقش روش هاي آموزش هدف اصلي اين پژوهش بررس
در ارتقاء ظرفيت نوآوري اعضاي صندوق حمايت از توسعه فعاليت هاي 
ــد. در راستاي  ــتان مرودشت مي باش ــاورزي زنان روستايي شهرس كش
ــرح مورد توجه قرار  ــدف، اهداف اختصاصي بدين ش ــول به اين ه حص
ــي ويژگي هاي فردي زنان روستايي عضو صندوق حمايت  گرفت: بررس
ــتايي شهرستان مرودشت؛  ــعه فعاليت هاي كشاورزي زنان روس از توس
ــتايي عضو صندوق  ــان روس ــت نوآوري در زن ــايي ميزان ظرفي شناس
ــتان  ــتايي شهرس ــاورزي زنان روس ــعه فعاليت هاي كش حمايت از توس
ــي انفرادي، انبوهي، گروهي  ــت؛ بررسي تأثير روش هاي آموزش مرودش
در ارتقاء ظرفيت نوآوري زنان روستايي عضو صندوق حمايت از توسعه 

فعاليت هاي كشاورزي زنان روستايي شهرستان مرودشت.

روش پژوهش
ــش از نظر هدف كاربردي  ــتفاده در اين پژوه  روش تحقيق مورد اس
است و از لحاظ نحوه جمع آوري داده ها از نوع غيرآزمايشى (توصيفي) 
ــت. جامعه آماري مورد نظر  ــتگي اس ــب روش همبس ــت و بر حس اس
تحقيق، شامل اعضاي صندوق حمايت از فعاليت هاي كشاورزي زنان 
ــتايي شهرستان مرودشت مي باشد كه مشتمل بر 600 نفر از زنان  روس
ــد كه تعداد 173 نفر با استفاده از فرمول كوكران به  ــتايي مي باش روس
ــدند. روش نمونه گيري در اين تحقيق، نمونه  عنوان نمونه انتخاب ش
ــد كه نمونه گيري در 16  ــاب متناسب مي باش گيري طبقه اي با انتس
ــتان مرودشت كه عضو صندوق حمايت از  روستا از روستاهاي شهرس
توسعه فعاليت هاي كشاورزي شهرستان مرودشت بودند انجام گرفت. 
ــامل پرسشنامه بود كه  در بخش كمي تحقيق، ابزار مطالعه ميداني ش
ــي روايي ابزار تحقيق،  ــد. به منظور بررس از طريق مصاحبه تكميل ش
ــته شد كه پس  ــنامه مورد نظر در اختيار افراد متخصص گذاش پرسش
ــب نقطه نظرات، اصالحات الزم در آن به عمل آمد. همچنين  از كس
ــنجش پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد.  براي س
ــنامه،  ــت آمده براي كل پرسش ــزان ضريب آلفاي كرونباخ بدس مي
ــت.  ــب ابزار مورد نظر اس α 0/91 = بود و اين بيانگر پايايي مناس
ــته در اين تحقيق ارتقاء ظرفيت نوآوري است كه در قالب  متغير وابس
ــتفاده از 15 گويه در سه بخش روان شناختي (6  طيف ليكرت و با اس
ــبه  ــطح ش گويه)، مهارتي و فني (6 گويه)، اقتصادى (3 گويه)، در س

ــتقل در اين تحقيق عبارت از  ــنجيده شد. متغيرهاي مس فاصله اي س
ــي و انبوهي و ويژگي هاي فراگير  ــي انفرادي، گروه روش هاي آموزش
ــته بندي داده ها،  ــس از جمع آوري و دس ــد. در اين تحقيق پ مي باش
ــتنباطي صورت  ــش آمار توصيفي و آمار اس ــل داده ها در دو بخ تحلي
ــمت آمار توصيفي اين تحقيق، از شاخص هاي مركزي  گرفت. در قس
ــاخص هاي پراكندگي (دامنه، انحراف معيار)  (ميانگين، ميانه، مد) و ش
ــمت آمار استنباطي از آزمون مقايسه ميانگين  استفاده گرديد و در قس
ــان، دانت، گيم-  ــاي تعقيبي، تامه ــيس و ولچ و آزمون ه بران فورس
ــه تحليل هاي آماري  ــد. پردازش اطالعات و كلي ــتفاده گردي هاول اس

ــتفاده از نرم افزار SPSSV17  انجام گرفت. تحقيق حاضر با اس

يافته ها
ــان داد كه جوان تر ين فرد در جامعه آماري 15 سال و  ــي ها نش  بررس
ــن دارد و ميانگين سني افراد جامعه آمارى  ــن ترين فرد 60 سال س مس
ــال، و ميانه 40 سال مي باشد. همچنين كمترين تعداد فرزند 1 و  34 س
ــد. ميانگين، 2 فرزند مي باشد و تعداد  ــترين تعداد فرزند 10 مي باش بيش
50 نفر از زنان روستايي فرزندي ندارند. تعداد 138 نفر از زنان روستايي 
ــند. بقيه يافته ها در جدول  ــل و تعداد 35 نفر از آنان مجرد مي باش متأه

شماره 1 قابل مالحظه است.
 براي شناخت ميزان ظرفيت نوآوري زنان روستايي از 15 گويه در قالب 
طيف ليكرت استفاده شده است. كليه اين گويه ها با هم جمع و سپس 
ــه و نيز طيف ليكرت  ــا توجه به اين 15 گوي ــدند. ب كد بندي مجدد ش
براي سنجش ميزان ظرفيت نوآوري زنان روستايي (خيلي كم:1، كم:2، 
ــط:3، زياد:4 و خيلي زياد:5)، كمترين و بيشترين امتياز براي يك  متوس
ــد. پس از  ــخگو به ترتيب 15= (1× 15) و 75 = (5 × 15) مي باش پاس
كدبندي مجدد، وضعيت هاي خيلي كم، امتياز (26-15)، كم (27-39)، 
ــاد (78-66) را به خود  ــاد (65-53) و خيلي زي ــط (52-40)، زي متوس
ــت كه ميزان ظرفيت  اختصاص دادند. يافته هاي تحقيق حاكي از آنس
ــط و (21/4  ــطح متوس ــخگويان (68/2 درصد) در س نوآوري اكثر پاس
ــماره 2 قابل  ــد، بقيه يافته ها در جدول ش ــطح زياد مي باش درصد) در س

مالحظه است.
ــه روش هاي آموزش  ــد) معتقدند ك ــخگويان (67/1 درص ــر پاس  اكث
ــد كه روش هاي  ــط و (56/1 درصد) معتقدن ــطح متوس انفرادي در س
آموزش گروهي در سطح زياد و (55/5 درصد) معتقدند كه روش هاي 
ــت نوآوري زنان  ــط در ارتقاء ظرفي ــطح متوس ــي انبوهي در س آموزش
ــي  ــتايي اهميت دارند. به منظور اولويت بندي روش هاي آموزش روس
انفرادي، گروهي و انبوهي، از آماره ميانگين استفاده شد. هر گويه اي 
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جدول 1. توزيع فراواني برخي از متغيرهاي تحقيق در رابطه با ويژگي هاي فردي پاسخگويان

جمعباالتر از ديپلمديپلمراهنماييابتداييسطح سوادسطح سواد
63334310173تعدادتعداد
36/419/124/95/8100درصددرصد

جمعخيلي زيادزيادمتوسطكمسطح درآمدسطح درآمد
39100240173تعدادتعداد
100 22/557/813/90درصددرصد

جمعخيلي زيادزيادمتوسطكمشركت در كالس شركت در كالس 
15416544173تعدادتعداد
8/723/735/625/4100درصددرصد

جمعخيلي زيادزيادمتوسطكمعالقه به شركت در كالسعالقه به شركت در كالس
173      5348345تعدادتعداد
2/919/74827/7100درصددرصد

(n=173) جدول 2. ميزان ظرفيت نوآوري زنان روستايي
درصد تجمعيدرصدفراواني(نفر)ميزان ظرفيت نوآوري
000خيلي كم (15-26)

169/29/2كم (27-39)
11868/277/5متوسط (40-52)
3721/498/8زياد (53-65)

21/2100خيلي زياد (66-78)
173100جمع

 ميانه : متوسط                                       نما: متوسط

ــت  ــد، از اولويت باالتري برخوردار اس كه داراي ميانگين باالتري باش
ــه از ديدگاه زنان  ــماره 3 حكايت از آن دارد ك ــس. جدول ش و بالعك
ــت، مالقات مروج در  ــتان مرودش ــتايي عضو صندوق در شهرس روس
ــه و يا در مزرعه داراي باالترين اولويت در بين روش هاي آموزش  خان
انفرادي به منظور ارتقاء ظرفيت نوآوري مي باشد، از طرفي تماس هاي 
ــت و نمايش هاي عملي و  ــن اولويت اس ــمي داراي پايين تري غير رس
ــي به ترتيب داراي اولويت اول و دوم در بين روش هاي  كارگاه آموزش

ــخنراني داراي پايين ترين اولويت  ــوزش گروهي و از طرفي ايراد س آم
ــت. همچنين، تلويزيون، داراي باالترين اولويت در بين روش هاي  اس
ــد، از طرفي  ــي انبوهي به منظور ارتقاء ظرفيت نوآوري مي باش آموزش

راديو داراي پايين ترين اولويت است.
ــي، انبوهي از  ــي انفرادي، گروه ــه روش آموزش ــه س  به منظور مقايس
ــت، از آزمون مقايسه ميانگين  ديدگاه زنان روستايي شهرستان مرودش
ــيس و ولچ استفاده گرديد. بدين صورت كه ابتدا آزمون لون  بران فورس
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جدول 3. اولويت بندي روش هاي آموزش انفرادي، گروهي و انبوهي از ديدگاه زنان روستايي

اولويتميانگينروش هاي انفرادي آموزش
3/301مالقات مروج در خانه و يا در مزرعه
3/272ديدار ارباب رجوع از اداره ترويج

3/233روش هاي ارتباط تلفني
3/124كشاورز نمونه

2/815تماس هاي غير رسمي
اولويتميانگينروش هاي گروهي آموزش

4/021نمايش هاي عملي
3/742كارگاه آموزشي
3/633گردش صحرايي
3/524بحث گروهي

3/475روش پرسش و پاسخ
3/396روز مزرعه

3/087ايراد سخنراني
اولويتميانگينروش هاي انبوهي آموزش

3/711تلويزيون
3/432نمايش فيلم
3/303نمايشگاه

2/984رسانه هاي چاپى (پوستر، كتب، نشريات)
2/655راديو

مقياس: طيف ليكرت : خيلي كم :1          كم:2           متوسط:3             زياد:4                خيلي زياد :5

ــماره 4 قابل مالحظه است.  ــد كه همان طور كه در جدول ش انجام ش
ــون همگني واريانس مي توان نتيجه  ــا توجه به ميزان معني داري آزم ب
ــطح معني داري 99 درصد همگني يا برابري واريانس  گرفت كه در س

.(sig = 0/006 <0/05) طبقات، پذيرفته نمي شود
ــا، از دو آزمون بران –  ــي واريانس گروه ه ــه به نتيجه ناهمگن ــا توج  ب
ــيس و ولچ براي بررسي آزمون ميانگين ها استفاده مي شود كه در  فورس
ــت. با توجه به مقدار معني داري دو  ــماره 5 قابل مالحظه اس جدول ش
ــچ (sig= 0/000) مي توان نتيجه گرفت  ــيس و ول آزمون بران- فورس
ــه روش آموزشي انفرادي، گروهي و  كه فرض صفر مبني بر برابري س

انبوهي، رد و فرض مقابل آن پذيرفته مي شود.
 به منظور شناسايي تفاوت موجود در بين روش هاي آموزشي، چون قبًال 

ــرار گرفت، آزمون هاي  ــي واريانس گروه ها مورد تأييد ق فرض ناهمگن
ــته آزمون هاي مربوط به حالت  تعقيبي تامهان، دانت، گيم هاول، از دس
ــماره 6 قابل  ــد كه در جدول ش ــس گروه ها انتخاب ش ــري واريان نابراب
مشاهده است. در اين جدول با توجه به ستون هاي معني داري مي توان 
 ،(sig= 0/607 >0/05) نتيجه گرفت كه هر سه آزمون تعقيبي تامهان
 (sig= 0/606 >0/05) و دانت (sig= 0/508 >0/05) ــاول گيم – ه
ــطح معني  ــي انفرادي و انبوهي را در س ــان بودن دو روش آموزش يكس
ــت كه بين  ــد. بنابراين نتايج بيان گر آن اس ــان مي ده داري 95٪ نش
ــاداري وجود ندارد،  ــي انفرادي و انبوهي، تفاوت معن روش هاي آموزش
ولي بين روش گروهي با دو روش مذكور اختالف معني داري در سطح 

99٪ وجود دارد.
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Levene statistic1 سطح معني داريدرجه آزادى 2درجه آزادى
5/21225160/600

جدول 4. نتايج مربوط به آزمون همگني واريانس (آزمون لون)

سطح معني داريدرجه آزادى 2درجه آزادى statistic1آزمون
411/1722337/5080/000ولچ

465/1752484/1500/000بران فورسيس

جدول 5. نتايج حاصل از آزمون هاي بران- فورسيس و ولچ

جدول 6. نتايج حاصل از آزمون هاي تعقيبي

Mean differenceStd.errorsigگروه Bگروه Aآزمون

0/337150/000*9/12061- آموزش گروهيآموزش انفرادي
0/346290/311600/607- آموزش انبوهي

0/337150/000*9/12061-آموزش انفرادي آموزش گروهي   تامهان
0/364530/000*8/87433 آموزش انبوهي

0/346290/311600/607آموزش انفرادي آموزش انبوهي
0/364530/000*8/87433- آموزش گروهي

0/337150/000*9/12061-آموزش انفراديآموزش انفرادي
0/346290/311600/508- آموزش گروهي

0/337150/000*9/12061آموزش انفراديآموزش گروهي
0/364530/000*8/87433آموزش گروهي گيم - هاول

0/346290/311600/508آموزش انفرادي آموزش انبوهي
0/364530/000*8/87433-آموزش گروهي

0/337150/000*9/12061-آموزش انفراديآموزش انفرادي
0/346290/311600/606- آموزش انبوهي

0/337150/000*9/12061آموزش انفرادي آموزش گروهي  دانت
0/364530/000*8/87433 آموزش انبوهي

0/346290/311600/606آموزش انفرادي آموزش انبوهي
0/364530/000*8/87433- آموزش انبوهي

     * تفاوت ميانگين ها در سطح 95 درصد معني دار است.
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بحث و نتيجه گيري
ــي ميزان ظرفيت نوآوري زنان روستايي (متغير وابسته) نشان داد   بررس
ــطح  ــخگويان (68/2 درصد) در س ــه ميزان ظرفيت نوآوري اكثر پاس ك

متوسط و 21/4٪ در سطح زياد مي باشد.
ــن روش هاي آموزش انفرادي مالقات مروج در خانه يا مزرعه با   در بي
ميانگين 3/30 در رتبه اول و ديدار ارباب رجوع از اداره ترويج با ميانگين 
ــت. اين موضوع بدين معني است كه  3/17 در رتبه دوم قرار گرفته اس
ــراي روش هاي آموزش  ــتايي وضعيت اين دو گويه ب ــر زنان روس از نظ
ــاير گويه ها مطلوب تر  ــبت به س ــرادي در ارتقاء ظرفيت نوآوري نس انف
ــاورز،  ــد. در روش مالقات مروج در خانه يا مزرعه، مروج با كش مي باش
ــاورزي يا  ــاورزي يا اعضاي خانوار درگير در فعاليت هاي كش كارگر كش
ــط با آن در مزرعه يا منزل مالقات انفرادي مي كند. روش مالقات  مرتب
ــرادي در خانه و مزرعه مزاياي زياد و كاركردهاي منحصر به فردي  انف
ــياري از كارشناسان آن را جزو «روش هاي بسيار  دارد، به طوري كه بس

مورد توصيه» قرار مي دهند.
ــي نتايج مشخص شد كه در روش آموزش گروهي نقش   پس از بررس
ــي با  ــاي عملي با ميانگين 4/02 در رتبه اول و كارگاه آموزش نمايش ه
ــت. اين موضوع بدين معني  ميانگين 3/74 در رتبه دوم قرار گرفته اس
است كه از نظر زنان روستايي اين دو گويه مي تواند مناسب ترين روش 
آموزش گروهي در ارتقاء ظرفيت نوآوري نسبت به ساير گويه ها باشد. 
ــكان مي دهد روش هاي كهن و جديد را  نمايش هاي عملي به مردم ام
با هم مقايسه كنند. يك نمايش عملي كه به خوبي طراحي شده است، 
بايد خود گويا و رسا باشد. مروجان مي توانند در كار خود، دو نوع اصلي 
ــتفاده  ــاي عملي (نمايش طريقه، نمايش نتيجه) را مورد اس از نمايش ه
ــي در بهبود آموزش و اثربخش  قرار دهند. همچنين كارگاه هاي آموزش
ــي و توانايي افراد  ــر دارد و موجب افزايش مهارت، آگاه ــدن آن تأثي ش
ــوارد را مورد تأييد قرار  ــه صباغيان و معيني (1383) اين م ــردد ك مي گ

داده اند.
ــد  ــخص ش ــي نتايج در روش هاي آموزش انبوهي مش ــس از بررس  پ
تلويزيون با ميانگين 3/71 در رتبه اول و نمايش فيلم با ميانگين 3/43 
ــت. اين موضوع بدين معني است كه از نظر  در رتبه دوم قرار گرفته اس
ــتايي دو گويه تلويزيون و نمايش فيلم، مي تواند مناسب ترين  زنان روس
ــبت به ساير گويه ها  روش آموزش انبوهي در ارتقاء ظرفيت نوآوري نس
ــي اش در ارائه اطالعات همزمان از طريق  ــد. تلويزيون در اثر تواناي باش
ــنيداري و ديداري بدون آنكه دريافت كنندگان سواد داشته  مجراهاي ش
ــاهده نوارهاي ويديوئي  ــند، وسيله چشم گيري است. همچنين مش باش

ــي و همكاران  ــد. ميرتراب ــد مقرون به صرفه باش ــط زنان مي توان توس
ــات خود اين  ــي Al-Sadi et al. (2011) ،(1389)  در تحقيق (1389)، فم

موارد را مورد تأييد قرار داده اند.  
ــان  ــيس و ولچ نش  نتايج حاصل از آزمون اختالف ميانگين بران فورس
داد كه بين روش هاي انفرادي و انبوهي، تفاوتى وجود ندارد، ولي روش 
گروهي با دو روش مذكور اختالف معني داري در سطح 99 درصد وجود 
دارد. Spielman et al. (2011)  و Collett and Gale (2009)  در تحقيقات 

خود اين مورد را مورد تأييد قرار داده اند.

 پيشنهادها
- با توجه به نتايج حاصل از اولويت بندي روش هاي آموزشي انفرادي، 
ــنهاد مي گردد كه از روش هاي مالقات مروج در خانه و  به مروجان پيش
ــي كه ارباب رجوع به اداره  ــتر بهره جويند، همچنين هنگام مزرعه بيش
ترويج مراجعه مي كنند به بهترين نحو آن ها را راهنمايي و كمك كنند.
ــا توجه به نتايج حاصل از اولويت بندي روش هاي آموزش گروهي،  - ب
به مروجان و آموزشگران كشاورزي پيشنهاد مي گردد كه در روش هاي 
ــش نتيجه و نمايش  ــود، از روش هاي آموزش عملي (نماي ــي خ آموزش

طريقه) و نيز كارگاه آموزشي بيشتر بهره جويند. 
- با توجه به نتايج حاصل از اولويت بندي روش هاي آموزش انبوهي و 
با توجه به اهميت تلويزيون و نمايش فيلم پيشنهاد مي گردد فيلم هاي 
ــتاي ارتقاي ظرفيت نوآوري زنان روستايي تهيه و در  ــي در راس آموزش

زمان مناسب پخش گردد.
ــه ميانگين بران فورسيس و  - با توجه به نتايج حاصل از آزمون مقايس
ــنهاد مي گردد آموزشگران از روش هاي  ولچ و آزمون هاي تعقيبي، پيش

آموزش گروهي بيشتر استفاده كنند. 

سپاسگزاري
ــركار خانم مهندس مكرمي مدير عامل شركت صندوق حمايت از   از س
فعاليت هاي كشاورزي زنان روستايي و سركار خانم مهندس اسالم مهر، 
ــئول دبيرخانه و ساير  ــناس امور زنان و سركار خانم جعفري، مس كارش
ــاورزي شهرستان مرودشت به خاطر حمايت  همكاران گرامي جهاد كش

و همكاري در اجراي اين پژوهش تشكر و قدرداني مي شود.
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