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   چكيده
اين تحقيق از نوع . پرداخته است 1387 -1388استان مركزي در تحقيق حاضر به بررسي ترويج چند منظوره در حفظ و احياء مراتع 

نفر از  بهره برداران مراتع كه در دوره  631جامعه آماري مورد مطالعه شامل . بازپسين و قياسي مي باشد كاربردي و به روش توصيفي ، همبستگي ،
نفر از بهره برداراني كه در دوره هاي آموزشي ترويجي شركت نكرده اند مي باشد، بر اساس فرمول كوكران  632هاي ترويجي شركت كرده اند و 

شيوه اجراي تحقيق بصورت ميداني و با استفاده از دو نوع پرسشنامه صورت گرفته است و . سبه شده استنفر محا110حجم نمونه براي هر گروه 
تأمين اهداف آموزشي ، مناسب : نتايج نشان مي دهد اثربخشي دوره آموزشي در زمينه هاي. استفاده شده است Spssبراي تحليل داده ها از نرم افزار 

تواي برنامه آموزشي ، مناسب بودن آموزشگر ، استفاده از روش هاي آموزشي، استفاده از فناوري آموزشي ، بودن عوامل محيطي، مناسب بودن مح
افزايش دانش، بينش و مهارت و رضامندي از دوره هاي آموزشي در حد متوسط بوده است ضمن اينكه افراد آموزش ديده نسبت به افراد آموزش 

سطح : نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن نشان مي دهد كه رابطه بين متغييرهاي.بيشتري بودند نديده داراي ميزان توليد و درآمد نسبتاً
انطباق محتوا تحصيالت، كل درآمد ساليانه، تجربه يا سابقه بهره بردار،  مناسب بودن زمان برگزاري دوره ، ميزان انطباق هدف با نياز آموزشي ،ميزان 

فهم بودن مطالب آموزشي،ميزان ارتباط آموزشگربا بهره برداران، ايجاد حس مشاركت در بهره بردران،بكارگيري شيوه با نياز آموزشي ،واضح و قابل 
هاي مختلف آموزشي، ميزان افزايش دانش بهره برداران، تغييردر انگيزه بهره برداران نسبت به شغلشان،بكارگيري دانش فرا گرفته شده در 

شده در حل مشكالت،ميزان يادگيري مهارتهاي جديد ،افزايش تسلط بهره برداران در انجام بهتر امور،تمايل به شركت  عمل،استفاده از دانش فراگرفته
نو بودن مطالب آموزشي، انطباق محيط آموزشي با شرايط بهره برداران  همبسته است  مجدد در كالسهاي آموزشي، رضايت از دوره هاي آموزشي،

نتايج حاصل از من وايت ني بيانگر آن است  .دوره هاي ترويجي همبستگي معكوس است در اختيار مرتعداران با اثربخشيولي رابطه بين ميزان مراتع 
نتايج حاصل از تاثير جمعي متغيرهاي  گروهي معني دار بوده است -كه بين ميزان اثر بخشي دوره هاي ترويجي بر اساس نوع مالكيت، مالكيت فردي 

اثربخشي دوره هاي ترويجي از طريق رگرسيون چند متغيره به روش گام به گام حاكي از آن است كه متغيرهاي انطباق محتواي  مستقل بر متغير وابسته
نقش مثبت و معني داري بر  آموزشي با نياز واقعي بهره برداران، ميزان تجربه بهره برداران و دفعات شركت بهره برداران در كالسهاي آموزشي

 .  ترويجي داشته انداثربخشي دوره هاي 

   ايران ،مركزي ،مراتع ،احياء ،حفظ ،ترويج :كليديواژگان 
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  مقدمه

از دير باز تا زمان حال و از حال تا آينده بسيار دور تداوم منابع طبيعي تجديدشونده باعث تداوم حيات بشرمي شود و اين 
ذشته طبيعت را بهترين بستربراي تأمين مايحتاج خود دانسته انسان از روزگاران گ. منابع نقش حياتي در  زندگي او بازي مي كنند

. در ابتدا بخاطر جمعيت كم انسان و فراواني منابع هيچ مشكلي از جنبه تأمين غذا وساير مايحتاج  براي وي وجود نداشت. است 
در حال حاضر . بيعي ايجاد شداما بعدها با افزايش جمعيت از يكسوو كمبود منابع طبيعي از سوي ديگر موجبات تخريب  منابع ط

تأمين مايحتاج جمعيت شش ميلياردي جهان كاري بس مشكل است و با روند روبه افزايش جمعيت كه در هر ثانيه سه نفر و در هر 
. در اين ميان توليدات فرآورده هاي دامي اهميت ويژه اي دارند . شبانه روز دويست هزار نفر به جمعيت جهان اضافه مي شود

امر باعث استفاده بيش از حدي از مراتع مي شود كه در نتيجه چراي بي رويه ، مراتع ازحا لت مرتع بودن خارج و ديگرقابل همين 
 .وپيدايي يابطح(بدين لحاظ لزوم توجه به اين منابع و استفاده بهينه و علمي از آنها به چشم مي خورد . بهره برداري نيستند 

ع خدادادي كه دست بشر در توليد اوليه آن نقش و سهم قابل مالحظه اي نداشته است و هرگاه به كليه مناب″منابع طبيعي ). 1384
علت توسعه تكنولوژي نوين ، بشر قادر به تأثيري در اين منابع شده كه  اين تأثير در مجموع جنبه حفاظت و بهره برداري اصولي از 

در اين رابطه ترويج با نقشي كه در منابع طبيعي و ). 1378آبخيز داري،سازمان جنگل ومراتع و (″. آن منابع را در برداشته است
توسعه كشور دارد مي تواند با تأكيد بر روي منابع طبيعي تجديد شونده نسبت به اثرات مستقيم و غيرمستقيم آن ، كه مهمترين عامل 

ماندگاري و توسعه پايدار كشور شود وعدم  در امر توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشور ماست و با استفاده مطلوب از آنها ضامن
توجه به آن مي تواند ضامن مسائلي شود كه در مجموع برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور را با مخاطره جدي 

قش مهمي در افزايش در اين پژوهش به دنبال اين خواهيم بود كه با استفاده از ترويج كه مي تواند ن  .)1380 ،ابوئيه(روبرو مي سازد
دانش ، بينش و مهارت بهره برداران داشته باشد باعث حفظ ، احياء ، توسعه و استفاده هاي فرعي از مرتع در جهت هم 
توانمندسازي مرتع و هم توانمند كردن مرتعداران چه از لحاظ اقتصادي و چه از لحاظ تأمين غذاي دام شويم و اثربخش بودن اين 

  تحليل قرار دهيم كه تا چه اندازه در ايجاد اين نگرش و اين قابليت در سطح مرتع و مرتعدار موفق بوده است؟     برنامه ها را مورد
  

  ها مواد و روش
اعم (تحقيق حاضر به شيوه ميداني وبا استفاده از دو نوع پرسشنامه صورت گرفته است پرسشنامه اول مربوط بهره برداراني  

ترويجي شركت داشته اند و  –مي باشد كه در دوره هاي آموزشي) نبورداران و  بهره برداران گياهان دارويي، ز)دامداران(از مرتعداران
افراد مورد مطالعه بصورت .  مي باشد كه در دوره هاي مذكور شركت نداشته اند فوق الذكر پرسشنامه دوم مربوط به بهره برداران

پرسشنامه هاي تحقيق توسط آنها تكميل شده وپس از جمع آوري اطالعات نمونه گيري طبقه اي نسبي انتخاب گرديده اند و 
جامعه آماري مورد مطالعه شامل دو گروه از  .صورت گرفته است Spss Winكاراستخراج وتجزيه وتحليل اين اطالعات با استفاده از 

گروه اول ، بهره برداراني مي  .مي باشد) ياهان دارويياعم از مرتعداران و دامداران  زنبورداران و بهره برداران گ( بهره برداران مراتع 
نفر مي باشد و گروه دوم شامل كساني است كه  631باشند كه در دوره هاي آموزشي و ترويجي شركت نموده اند كه تعداد اين افراد 

   .نفر مي باشد 632ترويجي شركت نكرده اند كه تعداد اين افراد نيز  –در دوره هاي آموزشي 
 
 ج و بحثنتاي

سال مي باشد و متوسط سابقه مرتعداري افراد آموزش  28نتايج بيانگر آن  است  كه متوسط سابقه مرتعداري افراد آموزش ديده برابر 
سال و متوسط سابقه دامداري افراد آموزش  25همچنين متوسط سابقه دامداري افراد آموزش ديده برابر . سال مي باشد 27نديده برابر 
سال و متوسط سابقه فعاليت افراد  5/17سال، متوسط سابقه فعاليت افراد آموزش ديده در خصوص گياهان دارويي  5/31ر نديده براب

سال و متوسط  5/6سال و سرانجام  متوسط سابقه زنبورداري افراد آموزش ديده برابر  10آموزش نديده در خصوص گياهان دارويي 
ميزان نياز آموزشي افراد آموزش ديده و  نتايج نشان مي دهد كه . سال بوده است 5/4بر سابقه زنبورداري افراد آموزش نديده برا
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آموزش نديده در خصوص مرتعداري در حد متوسط بوده است ولي ميزان نياز آموزشي هر دو گروه  در خصوص دامداري در حد 
ميزان عالقه افراد آموزش ديده  ضمن اينكه. م بوده استمتوسط رو به پائين و در زمينة توليدات گياهان دارويي و زنبورداري در حد ك

ميزان تناسب اهداف آموزشي با نيازهاي واقعي بهره برداران  .و آموزش نديده  به حفظ و احياي مراتع در حد زياد عنوان شده است
ست كه مكان برگزاري دوره همچنين نتايج در خصوص اثربخشي عوامل محيطي نتايج بيانگر آن ا. در حد متوسط به باال بوده است

تناسب مطالب آموزشي ارائه شده با نيازهاي . هاي آموزشي و زمان برگزاري دوره هاي آموزشي در حد متوسط مناسب بوده است
شغلي بهره برداران در حد متوسط به باال بوده است و ميزان واضح و قابل فهم بودن مطالب، جديد و نو بودن مطالب و نيز جهت 

در خصوص ميزان مفيد بودن محتواي برنامه هاي . لب درراستاي حفظ و احياء مراتع در حد متوسط و به باال بوده استگيري مطا
محتواي برنامه هاي آموزشي زنبورداري، كشت گياهان دارويي، رعايت فصل چرا : آموزشي نتايج بيانگر آن است كه به ترتيت اولويت

ميزان تناسب مطالب كالسي با  .مفيد بوده اند) بذركاري، قرق، بوته كاري و كوپه كاري(ي ، دامداري و مرتعدار)از شاخه مرتعداي(
فعاليتهاي عملي و كارگاهي در حد كم بوده است ولي ميزان رضايت افراد مورد مطالعه از شيوه هاي آموزشي براي ارائه مطالب در 

حد زياد در طول دوره استفاده شده است ولي از ساير روشهاي  همچنين از روش سخنراني و بحث گروهي در. حد زياد بوده است
به طور كلي مي توان اظهار نمود كه افزايش توليدات نسبت به قبل از شركت در دوره  .آموزشي در حد كم استفاده به عمل آمده است

وزش ديده نتايج بيانگر آن است در خصوص تاثير روشهاي ترويجي در بهبود عملكرد افراد آم .هاي آموزشي درحد خوبي بوده است
همچنين تماس با مروج . كه شركت در كالسهاي آموزشي و ترويجي بيشترين تاثير را در بهبود عملكرد افراد آموزش ديده داشته است

شركت در مركز خدمات، مالقات با مروج در مركز روستا و بازديد از مزارع نمونه تاثيري در حد متوسط و استفاده از گردش علمي، 
در كارگاههاي آموزشي، مدرسه در مزرعه، پوستر و بروشورهاي ترويجي، مطالعه نشريات و مجالت ترويجي، نمايش فيلم هاي 

  . ترويجي و طرحهاي تحقيقي و ترويجي تاثيري در حد كم بر بر بهبود عملكرد  بهره برداران داشته است
  

  كلي گيري نتيجه

ان برگزاري دوره هاي آموزشي صورت گيرد و حتي المقدور از تمام بهره بردارن براي شركت اطالع رساني كاملي از زمان ومك  - 1
  .در كالس هاي آموزشي دعوت به عمل آيد

براي شركت هر چه بيشتر بهره برداران در كالس هاي آموزشي مكان مناسبي در نظر گرفته شود و زمان آن با توجه به فصل  - 2
  .يزي شود تا بهره برداران بتوانند در دوره هاي آموزشي شركت نمايندبيكاري بهره برداران برنامه ر

با توجه به تاثير آموزش هاي  تجربي و دانش بومي در خصوص حفظ و احياء مراتع و نيز افزايش توليدات مرتعي توصيه مي  - 3
  .گردد كه از دانش بومي و تجربيات بهره برداران در اين خصوص استفاده بهينه به عمل آيد

محتواي برنامه هاي آموزشي به ويژه در زمينه بذركاري، قرق، بوته كاري و كوپه كاري و رعايت فصل چرا از نظر فني ارتقاء يابد  - 4
    .و مطابق با آخرين يافته هاي تحقيقاتي ودانش روز باشد

  . وره بيشتر بهره گيرندآموزشگران از از روشهاي آموزشي مختلف و نيز از وسايل آموزشي و كمك آموزشي در طول د - 5
  با توجه به اينكه تناسب مطالب كالسي با فعاليتهاي عملي و كارگاهي در حد كم بوده است لذا پيشنهاد  - 6

  .مي شود از فعاليت هاي عملي و كارگاهي بيشتر استفاده شود



 9138ماه بهمن  28الي  27اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، دانشكده كشاورزي                                                      4

 

ان نمونه محلي، برنامه هاي تلويزيوني، مروجان كشاورزي، رهبران محلي، كشاورز: با توجه به اينكه از كانالهاي ارتباطي نظير - 7
مجالت و نشريات، بازديد از مزارع نمونه، فيلم هاي آموزشي ويديويي و برنامه هاي راديويي در منطقه مورد مطالعه در حد كم 

د در اين استفاده شده است لذا پيشنهاد مي گردد بخش ترويج و آموزش ادارات و مراكز خدمات جهاد كشاورزي براي افراد با سوا
  .خصوص اقدامات الزم را به عمل آورند

كساني كه در دوره هاي آموزشي شركت نموده اند جهت افزايش انگيزه و كارايي بهتر از حمايت هاي دولتي نظير تسهيالت  - 8
  .بانكي ، نهاده هاي كشاورزي برخوردار گردند

اي آموزشي توصيه مي گردد كه كالسهاي تكميلي براي اين گروه با توجه به تمايل زياد بهره برداران به شركت مجدد در دوره ه - 9
  .از بهره برداران تدارك ديده شود

براي اثربخشي بيشتر دوره هاي ترويجي برنامه گردش علمي، كارگاههاي آموزشي و مدرسه در مزرعه در اولويت كاري برگزار  - 10
  .كنندگان دوره هاي آموزشي قرار گيرد

و تغيير در نگرش بهره برداران تحصيل كرده توصيه مي گردد كه نشريات، مجالت، پوستر و بروشورهاي  براي افزايش دانش - 11
  .ترويجي در بين بهره برداران به صورت رايگان توزيع گردد

براي افزايش دانش و تغيير در نگرش بهره برداران بي سواد وكم سواد از نمايش فيلم هاي ترويجي در خصوص مرتعداري،  - 12
  .امداري، زنبورداري و توليد گياهان دارويي بيشتر استفاده گرددد

  .از رهبران محلي براي ترغيب كردن بهره برداران به شركت در كالس هاي آموزشي بيشتر استفاده گردد - 13
  .ايندآموزشگران از مطالب نو و جديد در خصوص فعاليت هاي مرتعداري براي آموزش بهره برداران بيشتر استفاده نم - 14
 

  پيشنهادات براي تحقيقات آتي
  بررسي نقش آموزش وترويج در اجرا وپيشبرد طرحهاي مرتعداري در ساير نقاط كشور - 1
  مناطق كشور دربررسي تطبيقي ديدگاه كارشناسان و مرتعداران در خصوص اثر بخشي طرحهاي مرتعداري  - 2
  مناطق كشور درذيرش طرح تعادل دام و مرتع بررسي تطبيقي ديدگاه كارشناسان و مرتعداران در خصوص پ - 3
  بررسي اثربخشي عوامل آموزشي وترويجي برمؤفقيت تعاوني هاي مرتعداري - 4
  بررسي رابطه بين خصوصيات فردي مرتعداري واثربخشي دوره هاي آموزشي وترويجي  - 5
  شورسنجش اثربخشي ميزان مشاركت مرتعداران درحفظ، احياء وتوسعه مرتع استانهاي ك - 6
  .بررسي وارزشيابي مؤفقيت طرح هاي ترويجي به شكل ترويج چند منظوره درمراتع - 7

  
  منابع 

 .1377-1376سنجش اثربخشي آموزش مولدان درافزايش توليدبرنج استانهاي گيالن ومازندران درسال  ،1378 .ف آئيني، -1

نشـريه مـديريت وتوسـعه    .ي دوره هاي آموزشي درسازمانهاشيوه هاي نوين ارزشيابي اثربخش.  1384  ،،موپيدايي .ح.س ،ابطحي -2 
 .18.شماره 

كارشناسـي ارشـد رشـته    .رابطه برخي ازعوامل مؤثر درجلب مشاركت دامداران در حفظ واحياء مراتع اسـتان سـمنان  .1380.،فابوئيه-
 .دانشگاه علوم وتحقيقات :ترويج وآموزش كشاورزي، تهران

مراتع ايران وروشهاي مديريت و اصالح واحيـاء آن جهـت اسـتفاده مـروجين بخـش       ،.137 8 .سازمان جنگل ومرتع وآبخيزداري -4
  .وزارت جهادسازندگي :مرتع،تهران

Role of extension in pasture conservation and revitalization in center of Iran 
 

 



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  

 

Farhood Golmohammadi 1*  Mohammad Karim Motamed 2 
 

1. Ph.D.   -     A faculty member in : Islamic Azad University -  Birjand Branch – Birjand .  IRAN 

2. Assistant Dean and Associate  Professor; Guilan University.  Rasht, Iran 

 

Address Farhood Golmohammadi:  No. 16 ; 9 Eastern Alley ; Ferdowsy street ; Shahin shahr ; Isfahan 

Province , IRAN.   Postal code:8314773591        TEL :     00983125245914       &      00989133261040 

 

EMAIL:   FARHOODGOL@YAHOO.COM     ,   FARHOOD.GOL@GMAIL.COM 
 

Abstract :  
        

  This study is a cause-correlation research dealing with the multi- purpose extension education 
programs in pasture conservation and revitalization. The statistical population consisted of two 
groups of rangers as; 631 rangers who participated in pasture extension education projects and 632 
who didn't. From each group 110 rangers were selected randomly according to Kucran sampling 
formulas and two well structured questionnaires were used to collect data from the sample groups 
and data processing was done by SPSS. The outcomes of this study showed most of the extension 
education variables; fulfilling educational goals, appropriateness of the educational environment, 
content of the program, suitability of the educators, educational methods used, using educational 
technology participants satisfaction were at moderate level as perceived by the participants . 
Calculating Spearman Correlation Coefficient showed a negative correlation between pasture size 
and participants' satisfaction, but positive correlation between few extension education, individual, 
pasture varieties. Applying Mann Whitney U test shoed a statistically significant difference between 
participants satisfaction based on their pasture possession (i.e. individual, group or cooperative). 
Using Multiple Regression model also showed meeting participants educational needs, participants 
job experience and number of extension classes attended had positive role on extension 
effectiveness. Comparing two groups of samples reviled significant difference between the level of 
their education. That is those rangers who participate in extension projects had higher level of 
education 
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