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  ها ترین یافته مهم
رسمی قائل هستند و اگرچه همبستگی هاي آموزش غیر مناسبی براي ویژگیمروجان کشاورزي اهمیت نسبتاً 

سب با اهمیت رسمی وجود دارد، اما متناهاي آموزش غیر یزان کاربرد ویژگیدار بین میزان اهمیت و م عنیمثبت و م
رسمی، گانه آموزش غیر  بین محورهاي پنجاز. شود  رسمی، در عمل از آنها استفاده نمیهاي آموزش غیر ویژگی

از نظر کاربرد نیز، . همیت داردکمترین وزن را از نظر ا» پذیري انعطاف«بیشترین وزن و » محوري تعامل«
کشاورزي به خود اختصاص داده کمترین وزن را از دید مروجان » محوري تعامل«بیشترین وزن و » محوري مهارت«

  .است

 رسمی، مروجان کشاورزي، استان گلستانآموزش غیر : کلیديهاي واژه

 90- 296- 24 طرح پژوهشی :منبع یافته

 سروستانی احمد عابدي ):گان(نویسنده

  شاورزيرسمی از دیدگاه مروجان کهاي آموزش غیر اهمیت و کاربرد ویژگی :عنوان

  90-296-24 :شماره
 30/10/1392 :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

computer
persian



  ؛ 386 :ژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستیمعاونت پ
  ---: ، نمابر49138- 15739: کد پستی

 

  اهمیت موضوع
ترین اثر را بر  مروزه براي همه روشن است که مدرسه رفتن، نه مؤثرترین وسیله و نه بیشترین یا عمیقا

به مدرسه رفتن فقط بخشی از آموزش را . یکی نیست» مدرسه رفتن«با » آموزش«بنابراین، . افراد دارد
ارد یاد شده این پرسش با توجه به مو. توان آن را معادل آموزش رسمی در نظر گرفت دهد و می تشکیل می

رسمی هستند؟ پژوهش سازمان ترویج، واقعاً از نوع غیرهاي ارائه شده از طرف  مطرح است که آیا آموزش
عنوان عامالن اصلی  رسمی در بین مروجان کشاورزي به به بررسی کاربرد اصول آموزش غیرحاضر در این راستا

  .است ان پرداختههاي سازمان ترویج کشاورزي به روستاییارائه آموزش
 

 

 

  )شرح مساله(مقدمه 
بناي تربیت نیروي  تواند سنگ یک نظام آموزشی مطلوب می. پذیر است پیشرفت جوامع با آموزش امکان

به همین دلیل، متخصصان تعلیم و تربیت . شود اشد که مهمترین دارایی هر جامعه محسوب میانسانی فرهیخته ب
هاي آموزش و یادگیري براي آحاد جامعه به نحوي فراهم شود که  همواره دغدغه این را دارند که چگونه فرصت

سخ به تمام نیازهاي هاي نظام آموزش رسمی در پا با توجه به کاستی. پاسخگوي نیازهاي آنان و اجتماع باشد
این موضوع در ارتباط با . عنوان یک ضرورت درآمده است رسمی به و بهنگام افراد، نظام آموزش غیرواقعی

هایی مانند ترویج کشاورزي با هدف تأمین خدمات  که سازمان طوري جمعیت روستایی کشور صادق است، به
از آنجا که موفقیت سازمان ترویج و عامالن آن، یعنی مروجان . پردازند آموزشی این قشر از جامعه به کار می

رسمی بستگی دارد، پژوهش حاضر با هدف کلی آشکار کردن هاي غیر ه استفاده درست از آموزشکشاورزي، ب
  .رسمی انجام گردیدهاي آموزش غیر یت و کاربرد ویژگیدیدگاه مروجان کشاورزي استان گلستان نسبت به اهم
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
  

  .هاي ترویج رسمی و کاربرد آنها در آموزشهاي آموزش غیر مقایسه اهمیت ویژگی
  داري سطح معنی Tآماره   *میانگین  متغیر

  09/29  رسمیهاي آموزش غیر اهمیت ویژگی
  000/0  72/6  10/23  رسمیرهاي آموزش غی یژگیکاربرد و

  .باشد  می0-36دامنه بین  *

  

  .رسمیف معیار محورهاي اساسی آموزش غیردار و انحرا وزنترکیب خطی غیر
  انحراف معیار  دار وزنترکیب خطی غیر  محورها
      )0-2: دامنه(اهمیت 
  34/0  52/1  پذیري انعطاف
  33/0  71/1  محوري مسئله
  48/0  63/1  محوري مهارت
  41/0  59/1  محوري محلی
  38/0  74/1  محوري تعامل

      
      )0-2: دامنه(کاربرد 
  45/0  27/1  پذیري انعطاف
  57/0  28/1  محوري مسئله
  55/0  34/1  محوري مهارت
  57/0  30/1  محوري محلی
  64/0  24/1  محوري تعامل

  


