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 دانش سطح بر (یگوشت یمرغدار تیریمد) ییویرادمدرسه برنامه ریثأت یبررس

 لامیا استان مرغداران یفن
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 rezafatahi3792@gmail.com، 85100111152دانشجو دکتری رشته ترویج آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام،  .2

 

 چکیده
 بخش در تولید و محصول عملکرد افزایش دامداری، بخش رشد ابزار از یکی. آیدمی حساب به پایدار توسعه به نیل اساسی ارکان از یکی آموزش امروز جهان در

. شودمی آن به ایویژه توجه کشاورزی جهاد آموزشی هایمجتمع در که است دامداران فنی دانش و سواد سطح ابزار مهمترین از رابطه این در. است دامداری

 -توصیفی حاضر یمطالعه تحقیق روش. است شده انجام ایلام استان در مرغداران فنی دانش سطح بر رادیویی مدرسه تاثیر بررسی هدف با حاضر یمطالعه

 دانش سطح بهبود بر معناداری و مثبت تاثیر( گوشتی مرغ مدیریت) رادیویی مدرسه یبرنامه اجرای که دهندمی نشان حاضر یمطالعه نتایج. باشدمی تحلیلی

 بر معناداری و مثبت تاثیر هابرنامه این در مرتبط کارشناسان آموزشی مهارت و رادیویی یبرنامه مجری توان همچنین. دارد ایلام استان در گوشتی مرغداران فنی

 مرغداران فنی دانش سطح بر معناداری تاثیر هابرنامه این محتوای و رادیویی هایبرنامه پخش زمان همچنین. دارد ایلام استان در گوشتی مرغداران فنی دانش

 .دارد ایلام استان در گوشتی

 .ایلام استان مرغدارانفنی،  دانش رادیویی، مدرسه برنامه: کلیدی واژگان

 

 قدمهم
 بخش این در تحصیلی هایرشته تعداد اقلیم، تنوع زیرا. دارد بیشتری اهمیت کشاورزی بخش در ویژه به گوناگون هایبخش در آموزش ما کشور در

-بهره و تولید کم بازده شاغلان سواد بودن پایین و سن بودن بالا و سو یک از غنی منابع وجود و اشتغال بالای ظرفیت برداری،بهره هاینظام تنوع

 دامداری، بخش رشد ابزار از یکی. کندمی ایجاب را کشاورزی بخش در لازم تدابیر اتخاذ ضرورت دیگر سوی از کشاورزی محصولات از برداری

 هایمجتمع در که است دامداران فنی دانش و سواد سطح ،ابزار مهمترین از رابطه این در. است دامداری بخش در تولید و محصول عملکرد افزایش

  .شودمی آن به ایویژه توجه ،کشاورزی جهاد آموزشی

 هایگمازنه بر بنا که باشدمی رادیویی مدرسه یبرنامه ،هااین برنامه از یکی که اند شده تدوین مزارع مدیریت بهبود جهت زیادی هایبرنامه تاکنون

 دسترسی عدم دلیل به رادیویی مدرسه یبرنامه. (1111حیاتی،)کند ایفا مرغداران فنی دانش سطح ارتقای در مهمی نقش تواندمی موجود

 در هابرنامه این تاثیر میان این در که گیردمی قرار گوشتی مرغ دهندگان پرورش و مدیران استقبال مورد معمولاً مربوطه کارشناسان به مرغداران

 برای مجری فنی دانش سطح به توانمی رادیویی مدرسه برنامه مهم فاکتورهای از. دارد بیشتری نمود ایلام استان مانند محدودی و محروم مناطق

 تا است تلاش در حاضر یمطالعه بنابراین. کرد اشاره... و آن کاربردی محتوای رادیویی، مدرسه برنامه پخش زمان کارشناس، از مرتبط سوالات طرح

 پیشین مطالعات نتایج که همانطور. بردارد راستا این در موثری گام گوشتی مرغداران فنی دانش سطح بر رادیویی مدرسه یبرنامه تاثیر بررسی با

 از دعوت با تواندمی که باشدمی رادیویی مدرسه هاآموزش این از یکی و باشد داشته مدیریت بهبود در موثری نقش تواندمی آموزش دهندمی نشان

 بست بن موقعیت دلیل به ایلام استان دیگر طرف از. کنندمی فراهم کارشناسان این به را مرغداران دور راه از دسترسی یزمینه مجرب کارشناسان

 .کند حل را مشکل این تواندمی رادیویی مدرسه و است محدود بسیار کارشناس به دسترسی نظر از جغرافیایی،
 

 اهداف و فرضیه های پژوهش

 اصلی هدف
 ایلام استان در مرغداران فنی دانش سطح برروی( گوشتی مرغ مدیریت) رادیویی مدرسه برنامه تاثیر بررسی

 فرضیه ها
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 استان در گوشتی مرغداران فنی دانش سطح بهبود بر معناداری و مثبت تاثیر( گوشتی مرغ مدیریت) رادیویی مدرسه یبرنامه اجرای -

 دارد. ایلام

 مرغداران فنی دانش بر معناداری و مثبت تاثیر هابرنامه این در مرتبط کارشناسان آموزشی مهارت و رادیویی یبرنامه مجری توان -

 .دارد ایلام استان در گوشتی

 .دارد ایلام استان در گوشتی مرغداران فنی دانش سطح بر معناداری تاثیر هابرنامه این محتوای و رادیویی هایبرنامه پخش زمان -

 

 روش تحقیق
های ای و بررسی متون و محتوای مطالب و نیز روشهای مطالعه کتابخانههای توصیفی عموماً از روشاین پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. در پژوهش

گوشتی در استان ایلام ی مرغداران مطالعه حاضر عبارت از شامل کلیه جامعه آماری شود.میدانی نظیر پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده می

ای ت مشاهدهها به دوصورداده ی آماری انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.نفر از آنان بصورت تصادفی به عنوان نمونه 08باشد که تعداد می

های آن جهت تایید یا رد و از یافته گیرندمورد تجزیه و تحلیل قرار می SPSSی برنامه بلدر قا ها،پس از جمع آوری داده. نددو میدانی گردآوری ش

 گردد. فرضیات استفاده می

 

 رادیویی مدرسه

 با کشاورزی ترویج و رسانی اطلاع آموزش، هدف با... و مردمی هایپیام کارشناسی، گزارش، با قالب در که ترکیبی ایست برنامه رادیویی مدرسه

 جزء تلویزیونی مدرسه و است نوشتاری و شنیداری هایرسانه جزء رادیویی مدرسه هایبرنامه. گرددمی پخش و تهیه کشاورزی جهاد مشارکت

 رادیو مدرسه نشریات تهیه قالب در متن طراحی و ویرایش فنی، متن تهیه مراحل طی از پس است نوشتاری و شنیداری، دیداری، هایرسانه

 یمرحله در هم برنامه ضبط و تهیه و فراگیران نام ثبت. میباشد نوشتاری رسانه تهیه مراحل مانند نشریه تهیه مراحل شودمی انجام تلویزیونی

 .(1101دهقان،)گرددمی پخش مشخص ساعت یک در برنامه و باشدمی بعدی

 

 فنی دانش
 و ارزشیابی برای چارچوبی که است یافته نظام کارشناسی هاینگرش و موجود اطلاعات ها،ارزش تجربیات، از سیالی مخلوط «فنی دانش»

 در تنها نه هاسازمان در فنی دانش. رودمی کار به و آمده وجود به ذهن در فنی، دانش. دهدمی دست به جدید اطلاعات و تجربیات از گیریبهره

 از بخشی و دارد وجود مردم خود در فنی دانش. شودمی مجسم هنجارها و اعمال سازمانی، فرایندهای کاری، هایرویه در بلکه  ذخایر و مدارک

 راحتی به تواننمی را فنی دانش یسرمایه امّا دانیم،می ملموس و مشخص را هاسرمایه سنتی، طور به گرچه ما. است انسانی هایندانسته پیچیدگی

 هایشکل به فنی دانش. کنند دنبال را آن وجود چگونه دانشمندان اینکه به بسته باشد، ذره یا موج تواندمی که اتمی ذره مشابه درست. کرد تعریف

 به اطلاعات تبدیل. گیرندمی ریشه هاداده از اطلاعات و اطلاعات از فنی دانش(. 1115 سرشت، رحمان) است تصور قابل ایستا و انباشته نیز و پویا

 داده، بین تمایز عامل «پایه فنی دانش» معمولاً که شودمی آشکار موضوع، این به فراتری نگرش با. است بشر خود عهده بر عمل در فنی دانش

 همچنان توانندمی هاشرکت یا موسسات برخی فنی، دانش به متکی فضای و محیط در که است دلایلی از یکی این. است فنی دانش و اطلاعات

 فنی دانش گسترش که کنندمی تشریح را حقیقت این خود، مباحث در «لونیتال» و «کوهن. »کنند حفظ را خود رقابتی و اقتصادی هایبرتری

 فراگیری و واکنش افزایش در موثری عامل شده اندوخته فنی دانش دیگر، عبارت به. است پیشین فنی دانش و یادگیری هیجان و شور به منوط

 آمده حاصل تجربه و عملکردها و فرایندها قوانین، طریق از که «هاداده» از است اییافته سازمان ترکیب فنی دانش بنابراین،. است مفاهیم ترسهل

 این طریق از تنها. شودمی تلقی داده و اطلاعات آن بدون و است آمده پدید فکر از که است ومفهومی معنا «فنی دانش» دیگر، عبارت به. است

 .(1101)دین پناه و همکاران، شوندمی تبدیل فنی دانش به و یافته حیات «اطلاعات» که است مفهوم

 بحث و بررسی

 (ساعت) ییویراد مدرسه قیطر از آموزش زانیم

ساعت به بالا با  19همانطور که در جدول پایین مشاهده می شود، بیشترین فراوانی میزان آموزش از طریق مدرسه رادیویی مربوط به آموزش 

 درصد می باشد.  1868نفر برابر با  0ساعت با فراوانی  9درصد و کمترین فراوانی نیز مربوط به میزان آموزش زیر  9061نفر برابر با  11فراوانی 

 توزیع فراوانی میزان آموزش از طریق مدرسه رادیویی  -1شکل

 درصد تجمعی درصد معتبر فراوانی میزان آموزش
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 1868 1868 0 ساعت 5زیر 

 2161 1161 0 ساعت 5-01

 1161 2868 12 ساعت 00-05

 188 9061 11 ساعت به بالا 05

 

 بررسی فرضیه های پژوهش

 رادیویی تاثیر مثبت و معناداری بر دانش  فنی مرغداران گوشتی در استان ایلام دارد..  توان مجری برنامه های 1فرضیه 

می توان گفت که بین توان مجری برنامه های رادیویی و دانش  فنی   Sig..=82و  ᵨ ..=29با توجه به مقدار زیر نشان می دهد کهنتایج در جدول 

 درصد اعتماد وحود دارد. لذا فرض تحقیق مبنی بر وجود رابطه تایید می گردد.  59مرغداران گوشتی استان ایلام رابطه معنی داری در سطح 

 ضریب همبستگی متغیرهای توان مجری برنامه های رادیویی و دانش  فنی مرغداران گوشتی استان ایلام -2شکل 

 ᵨ P- VALUE متغیر دوم متغیر اول

 .82 .29 دانش فنی مرغداران توان مجری برنامه های رادیویی

 

 .  زمان پخش برنامه های رادیویی تاثیر مثبت و معناداری بر دانش  فنی مرغداران گوشتی در استان ایلام دارد.2فرضیه 

یی و دانش  فنی مرغداران گوشتی استان ایلام از ضریب همبستگی اسپیرمن ویراد یها برنامه پخش زمانبرای سنجش رابطه بین متغیرهای 

توان گفت که بین زمان پخش برنامه های  می  Sig..=11و  ᵨ ..=82با توجه به مقدار نشان می دهد که زیراستفاده شده است. نتایج در جدول 

 رادیویی و دانش  فنی مرغداران گوشتی استان ایلام رابطه معنی داری وجود ندارد. لذا فرض تحقیق مبنی بر وجود رابطه رد می گردد.

 یی و دانش  فنی مرغداران گوشتی استان ایلامویراد یها برنامه پخش زمانضریب همبستگی متغیرهای  -1شکل 

 ᵨ P- VALUE متغیر دوم یر اولمتغ

 .11 .82 دانش فنی مرغداران ییویراد یها برنامه پخش زمان

 تاثیر مثبت و معناداری بر دانش  فنی مرغداران گوشتی در استان ایلام دارد.. محتوای برنامه ی رادیویی .  1فرضیه 

و دانش  فنی مرغداران گوشتی محتوای برنامه ی رادیویی توان گفت که بین  می  Sig..=81و  ᵨ ..=21با توجه به مقدار نشان می دهد کهنتایج 

 درصد اعتماد وحود دارد. لذا فرض تحقیق مبنی بر وجود رابطه تایید می گردد. 59استان ایلام رابطه معنی داری در سطح 

 وشتی استان ایلامو دانش  فنی مرغداران گمحتوای برنامه ی رادیویی ضریب همبستگی بین متغیرهای   -1شکل

 ᵨ P- VALUE متغیر دوم متغیر اول

 .81 .21 دانش فنی مرغداران ییویراد یها برنامه پخش زمان

 ی بر دانش فنی مرغداران گوشتی در استان ایلام دارد.ومعنادار رمثبتیتاثمهارت های آموزشی کارشناسان برنامه ی رادیویی . 1فرضیه

و دانش  مهارت های آموزشی کارشناسان برنامه ی رادیویی می توان گفت که بین   Sig..=881و  ᵨ ..=10با توجه به مقدار نشان می دهد کهنتایج 

 درصد اعتماد وحود دارد. لذا فرض تحقیق مبنی بر وجود رابطه تایید می گردد. 55فنی مرغداران گوشتی استان ایلام رابطه معنی داری در سطح 

 و دانش  فنی مرغداران گوشتی استان ایلاممهارت های آموزشی کارشناسان برنامه ی رادیویی بین متغیرهای  ضریب همبستگی -9شکل 

 ᵨ P- VALUE متغیر دوم متغیر اول

 .881 .10 دانش فنی مرغداران مهارت های آموزشی کارشناسان برنامه ی رادیویی

 

 نتیجه گیری

 دامداری، بخش رشد ابزار از یکی .باشدمی محصولات کیفی و کمی بهبود جهت فاکتورها مهمترین از یکی گوشتی مرغ پرورش مزارع مدیریت

 هایمجتمع در که است دامداران فنی دانش و سواد سطح ابزار، مهمترین از رابطه این در. است دامداری بخش در تولید و محصول عملکرد افزایش

 هایبرنامه از یکی، اند شده تدوین مزارع مدیریت بهبود جهت زیادی هایبرنامه تاکنون  .شودمی آن به ایویژه توجه کشاورزی، جهاد آموزشی

 مورد معمولاً مربوطه کارشناسان به مرغداران دسترسی عدم دلیل به رادیویی مدرسه یبرنامه. باشدمی رادیویی مدرسه یبرنامه شده، تدوین

 ایلام استان مانند محدودی و محروم مناطق در هابرنامه این تاثیر میان این در که گیردمی قرار گوشتی مرغ دهندگان پرورش و مدیران استقبال
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 پخش زمان کارشناس، از مرتبط سوالات طرح برای مجری فنی دانش سطح به توانمی رادیویی مدرسه برنامه مهم فاکتورهای از. دارد بیشتری نمود

. 8 با برابر داریمعنی مقدار ضرایب، جدول براساس نتایج این پژوهش بیانگر آن است که. کرد اشاره... و آن کاربردی محتوای رادیویی، مدرسه برنامه

 مرغداران فنی دانش بر معناداری و مثبت تاثیر رادیویی یبرنامه مجری توان و شده تأیید پژوهش فرضیه بنابراین. است 89. 8 از کمتر و 812

 در گوشتی مرغداران فنی دانش تغیرات از درصد 1. 20 که است معنا بدان این است 201. 8 با برابر نیز بتا ضریب. دارد ایلام استان در گوشتی

 بیشتر و 595. 8 با برابر داریمعنی مقدار . فرضیه دوم بانگر آن است کهاست تبیین قابل "رادیویی یبرنامه مجری توان" متغیر توسط ایلام استان

 در گوشتی مرغداران فنی دانش بر معناداری و مثبت تاثیر رادیویی هایبرنامه پخش زمان و شودمی رد پژوهش دوم فرضیه بنابراین. است 89. 8 از

 هایبرنامه محتوای و شده تأیید فرضیه این بنابراین. است89. 8 از کمتر و 810. 8 با برابر داریمعنی مقداردر فرضیه سوم  .ندارد ایلام استان

. 29 که است معنا بدان این است 291. 8 با برابر نیز بتا ضریب. دارد ایلام استان در گوشتی مرغداران فنی دانش بر معناداری و مثبت تاثیر رادیویی

چهارم  فرضیهدر  است. تبیین قابل "رادیویی هایبرنامه محتوای " متغیر توسط ایلام استان در گوشتی مرغداران فنی دانش تغیرات از درصد 1

 معناداری و مثبت تاثیر رادیویی هایبرنامه محتوای و گرددمی تأیید نیزاین فرضیه  بنابراین. است89. 8 از کمتر و 881. 8 با برابر داریمعنی مقدار

 فنی دانش تغیرات از درصد 1. 10 که است معنا بدان این است 101. 8 با برابر نیز بتا ضریب. دارد ایلام استان در گوشتی مرغداران فنی دانش بر

 آزمون نتایج توجه با. است تبیین قابل "رادیویی یبرنامه کارشناسان آموزشی هایمهارت " متغیر توسط ایلام استان در گوشتی مرغداران

 سطح بهبود بر معناداری و مثبت تاثیر( گوشتی مرغ مدیریت) رادیویی مدرسه یبرنامه اجرای که گرفت نتیجه توانمی پژوهش فرعی هایفرضیه

 .دارد ایلام استان در گوشتی مرغداران فنی دانش
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Investigating the effect of program of radio school (managing 

meat birding) on level of tecnichal knowledge of briders of 

Ilam province 
 

Abstract  
In today's world of education fundamental to achieving sustainable development comes to the account. One 

tool livestock sector growth, increase yield and production in the livestock sector. In this regard, the most 

important tool is education and knowledge of farmers in agricultural training centers placed particular 

attention to it. This study aimed to investigate the effect of radio school on the level of technical knowledge 

is poultry farming in Ilam province. The research method used is descriptive analysis. The results show that 

radio school program (management meat) and a significant positive impact on improving the technical 

knowledge Poultry in Ilam province. Also be host of the radio and skills related expert training in these 

programs is significant and positive impact on technical knowledge Poultry is in Ilam province. The radio 

broadcast time and content of this app has a significant effect on the level of technical knowledge Poultry is 

in Ilam province. 

Keywords: Program radio school, technical knowledge, farmers of Ilam province. 
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