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نوع مقاله: پژوهشی
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یررسمیغيهاآموزشدر

*3الهدي ایزديو بنت2، سید محمود حسینی1مژده ملکی

)22/02/98پذیرش: ؛ 24/10/97(دریافت: 
چکیده

این پژوهش دیدگاه آموزشی پائولو فریره است.در موردکارشناسان ترویجی جهاد کشاورزي استان البرز نگرشبررسی ،هدف این پژوهش
بـوده و از  از نوع توصیفیتحقیق. کندیمترویج بررسیسازمانیررسمیغي هاآموزشدر رااین دیدگاهپذیري و اهمیت، امکانمیزان اجرا

نظـر سـتادي جهـاد    شـامل کلیـه کارشناسـان صـاحب    ،جامعه آمـاري پـژوهش  .شده استآوري اطالعات استفادهفن پیمایش براي جمع
برگرفتـه  ،بخشدر ششياپرسشنامه، هادادهقرار گرفت. ابزار گردآوري یبررسموردتمام شماري صورتبهکشاورزي استان البرز بود که 

و الرکـر و  آزمون بارهاي عرضـی، آزمـون فورنـل   از طریق آزمون میانگین واریانس استخراجی،آن روایی بود که فریره پائولو يهادگاهیداز 
آزمـون پایـایی ترکیبـی و آزمـون پایـایی      طریق ، از آلفاي کرونباخبر آزمونعالوه پایایی ابزار تحقیق،وآزمون چند روش و چند خصیصه

وSPSS22يافزارهـا ها در دو بخش آمار توصـیفی و آمـار اسـتنباطی بـا نـرم     دادهلیوتحلهیتجزقرار گرفت. دییتأمورد بررسی واشتراکی
Smart PLS3با پرورش تفکر انتقـادي  توأمبخشییرهايهاآموزشدرکمترينقشترویجیيهاآموزشکهدادنشانهاافتهانجام شد. ی

ساختار برنده و از بین زیستظلمصورتبهمنطبق با دیدگاه فریره ارائه آموزش به اهمیت موردمطالعهجامعه اگرچه.دارندکشاورزفراگیران
.داردکشور فعلیشرایطدرکمترياجرايقابلیت،تفکر انتقاديو رهایی بخشی يهامؤلفهاما طبقاتی واقف هستند
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مقدمه
که با هاستمدتفردي و جمعی دارد. نیاز به پیشرفت اخالقی يهاارزشموزشی نقش مهمی در توسعه فضایل و آيهاستمیس

Misiaszekي یا رواقی آغـاز شـده اسـت (   وس و مکاتب فلسفی ارسطو و ستاوندکنفوسیيهايپردازهینظرشروع  et al., 2018 .(
کـه بازتـابی از افکـار و    خـودگردان براي متعالی ساختن جمعیت محروم باید بتواند افراد را براي زندگی یررسمیغيهاآموزش

شـود  ینمـ منجر بـه درك انتقـادي از خـود و کـل جهـان      لزوماًسنتی يهاآموزش،حالنیابااعمال خودشان است آماده کند. 
)Melo, 2019(.

,Freire(فریره  1974 & Freire, و محـروم  نینشـ هیحاشيهاگروهيتوانمندسازفردي و جمعی و يهایآگاهافزایش راه)1970
اینـد  وي آموزش سـنتی را یـک فر  که مستلزم تحلیل انتقادي از شرایط اجتماعی افراد است. داندیمبخشییرهارا در آموزش 

کنندهکنترلدانش همان چیزي است که شخص ،آموزشدر این نوع .نامدیمبانکی آموزشن راو آداندیمشدهتیهداکنترل 
نیسـت و در عـوض قصـد    ی چنین آموزشی به دنبال پیشـرفت فرهنگـ  تنها همان را برداشت کند. تواندیمواریز نموده و فراگیر 

Myersکنـد ( فرهنگی فعلی را حفظ يهاتیواقعدارد تا ماهیت  et al., ، افـراد بـه تفکـر    بخـش ییرهـا آمـوزش امـا در ؛)2019
. در شـوند مـی ترغیـب  شانیاجتماعتغییر ساختار باهدفاجتماعی و ساختاري يهاينابرابرمقاومت در برابر متعاقباًانتقادي و 

,Freire(شـود یمـ و دانش تولید جادشدهیاوگوگفتو فراگیر از طریق نوعی تعامل فرهنگی بین مربی،آموزشاین نوع  1973 .(
مسـتلزم  ،اهمیـت دارد و ایـن مهـم   آموزشـگر برابري فراگیـر و  اندیشمند و مربی در سنت رادیکال آموزش،نیتربرجستهازنظر
,Kohanاست (بودن آموزشگردسترس، خوب گوش دادن و همیشه در دوطرفهيوگوگفت یـا دیالکتیـک بـه    وگوگفت.)2019

را تضـادها وقـایع و  وگـو گفـت ایـن  .یابـد مـی ظهـور  فـرد خـود واقعـی  سـت کـه از طریـق آن،   معناي بیان احساسات تجربی ا
اهمیت وگوگفتعمل در نظریه فریره به همان اندازه مؤلفه. سازدیمخواستار اقدام و عمل لزوماًفرد را وکندیملیوتحلهیتجز

تأمـل نیز مطلوب نیست. فریره رابطه بین تأملشرایط موجود کافی نبوده و عمل بدون دربارهییتنهابهتأملفریرهنظرازدارد.
,Miklos & Eelensنامد (یم) Praxisو عمل را پراکسیس ( و دانـد یمـ براي تعامل با جامعـه  يالهیوسآموزش را فریره.)2019

جامعه را تغییـر داد ،بازسازي فرهنگی و اقدامات حاصل از این فرایندها،وگوگفتاز طریق تحلیل انتقادي،توانیممعتقد است 
)Freire, 1973.(

ضـد هژمـونی  يهـا هیـ نظروجـود نـدارد و مطـابق بـا     فریرهو انتقاديبخشییرهايهاآموزشهیچ رویکرد واحدي براي انجام 
)Anti- hegemony(؛ اسـت ها خصوصیات و زمینه محلـی گـره خـورد   و بانتهاستیبکامالًبخشییرهاآموزش،و بسیج مردمی

خـارج از  يهـا نـه یزمامکان ابداع مجدد نظریـه فریـره در   ،و انتقاديبخشییرهاآموزشبنابراین با در نظر داشتن رویکردهاي 
,Meloدارد (وجـود  در مباحث مختلف آموزشیومد و محرومآدرکم يهاطیمحدر ،مدرسه و زوناریـا ،مثـال عنـوان بـه ). 2019

Zunariyah(همکاران et al., باهـدف در پژوهشـی  هـا آن. انـد نمـوده فریره در مبحث بحران محیطـی اسـتفاده   از نظریه)2018
محیطی در روستایی در اندونزي با اجراي یک روش پژوهش مشارکتی از فراینـد  يهابحراندر برابر آموزاندانش يتوانمندساز
تنهـا نـه نشان داد که کـاربرد ایـن تئـوري توانسـته اسـت     هاآناستفاده نمودند. نتایج تحقیق فریرهپائولويگراتحولیادگیري 

يهـا ارزشافزایش دهد بلکه منجر به یکپـارچگی در حفـظ   را در مقابله با فاجعههاآنکودکان را کاهش و قدرت يریپذبیآس
فـزایش داده تـا   کودکـان را ا لیـ وتحلهیتجزفریره بود توان يهاروشکه مطابق با اصول و ییهاکالسمحلی شده است. اجراي 

Zunariyahقادر به ارائه برنامه عمل شدند (هاآنحدي که  et al., Burlandy(). بورلنـدي و همکـاران  2018 et al., نیـز  )2016
بـا اسـتفاده از   هیـ تغذامنیـت غـذایی و   منظوربهدر پژوهشی کههاآنامنیت غذایی استفاده نمودند. از دیدگاه فریره در مبحث

يهـا وهیشـ بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه چگونـه       ،بـود شدهانجاممشارکتی برگرفته از اصول آموزشی فریره یآموزشيهاوهیش
را به يهاییغذايهامیرژارزش اندتوانستهو مردمشده منجر به ساخت مفاهیم مشترك امنیت غذایی شدهکاربردهبهآموزشی 

د. برخـی از محققـان از   نرا برجسـته سـاز  هـا میرژمحلی در این يهاسنتو کننداجتماعی و فرهنگی ارزیابی لحاظ اقتصادي، 
,sumner(سامنرمانند تحقیق ؛کنندیمنظریه فریره در نقد برخی مفاهیم استفاده  جدید سـواد  براي انتقاد از تعریفکه)2015

را در سیستم ییهابحرانمترهاي سواد غذایی، اتا نشان دهد که چگونه محدود شدن پارنظریه فریره استفاده نمودازغذایی که 
,Boluk & Carnicelli(بلوك و کارنیچلید.پتانسیل تحول سیستم غذایی را محدود کنتواندیمو کندیمغذایی جهانی ایجاد 

کـه  يابـالقوه ریتـأث در پـژوهش خـود از نظریـه فریـره و     هـا آن. انـد نمودهاز نظریه فریره در صنعت گردشگري استفاده )2019
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و با اسـتفاده از ایـن   ندنکیمداشته باشد حمایت سی گردشگريمربیان و تغییر جهت برنامه دریآموزشيهاوهیشدر تواندیم
اجتمـاعی ارائـه   يهـا ارزشحمایـت از بـازآرایی و بازتولیـد    ، بخـش ییرهـا آموزشيهاوهیشنظریه راهکارهایی را براي اجراي 

.دندهیم
ترویج کشـاورزي داراي  چراکهباشد ریپذامکانترویجی در کشاورزي نیز يهاآموزشفریره در هینظراستفاده از رسدیمبه نظر 
مـوزش دادن  ره دارد. ترویج کشاورزي از طریـق آ قرابت زیادي با فلسفه تعلیم و تربیت فری،فلسفه ترویجواستیآموزشاهداف 

تـا خودیـار   کندیمبه مردم کمک کشاورزي،فکر کنند. همچنین ترویج تا چگونه فکر کنند نه اینکه چه کندیمبه مردم کمک 
سـازي از طریـق   آگـاه ). 1373(زمـانی پـور،  مناسـب را بیابنـد  يهاراهنیازهاي خود را بشناسند و براي حل مشکالتشان ،شوند

هـا در پیـدا   کمـک بـه گـروه   منظوربههاي اجتماعی تقویت اعتماد مردم و تحلیل،آموزش مشارکتی و یادگیري از طریق تجربه
فریـره  هـاي آموزشـی   ریشـه در اندیشـه  کـه همگـی   ترویجی اسـت  يهاآموزشر از موارد مهم دمسائل ومشکالتعللکردن 

يریکـارگ صورت اثربخش با کشاورزان همکاري و مشـارکت کننـد و تـوان بـه    بهخواهندیماگر مروجان بنابراین) دارد؛ 1973(
ز آمـوزش و کسـب   بـاالتري ا از سـطح نیز هاآنالزم است اجتماعی و اقتصادي کشاورزي داشته باشند دانش فنی را در شرایط

Hope(هاي مشارکتی آشنا شوندبا روشودهمهارت برخوردار ش et al., دندهیماین در حالی است که تحقیقات نشان ).1995
ي سنتی بـه دلیـل نادیـده    هاافتیره، باشندیممتغیر دائماً در شرایط پیچیده امروزي که کشاورزان نیازمند سازگاري با شرایط 
به دالیل متفـاوتی از  ورسندیمنامناسب به نظر ، هاحلراهانگاشتن مشارکت کشاورزان در شناسایی مشکل یا انتخاب و آزمون 

فنـاوري  ي جایگزین و کاراتر آموزش و انتقـال  هاروشی و کارایی الزم برخوردار نیستند و در چنین شرایطی استفاده ازاثربخش
Minjauw(است ضروري  et al., عـدم  دهنـده نشـان ي ترویجی نیـز  هاآموزشي داخلی در خصوص هاپژوهش. از طرفی )2001

،هـا آنبـه کشـاورزان و نیازهـاي واقعـی     شـده ارائـه ي ترویجـی  هـا آموزشعدم ارتباط مشارکت و تعامل کشاورزان و مروجان، 
به شـکل  آموزشي هاامیپعدم انتقال ي سخنرانی،هاروشاستفاده از ي عملی،هاآموزشي تئوري و عدم تلفیق آن با هاآموزش
).1393جاللیان و همکاران،؛1382و،کنشل؛1381؛ خادمی، 1382(میردامادي و محبوبی،استي گروهی وگوهاگفتساده و 

.ي ترویجی در شـرایط ایـران باشـد   هاموزشآی براي بسیاري از مشکالت حلراهدر عمل شاید بتواند اجراي دیدگاه پائولو فریره
و وگـو گفتمبتنی بر آموزشي هاروشنشان از اهمیت اجراي دیدگاه فریره در عمل در خصوص)،1394(يمرادنتایج تحقیق 

انتقـادي خـود بـه فلسـفه و روش     –اجتمـاعی  ) نیز در پـژوهش تحلیـل  1390همکاران (ي فراگیران دارد. راجی و توانمندساز
و توسـعه درحـال ي و دیدگاه انتقادي پرداختـه و بـه اهمیـت اجـراي آن در کشـورهاي      سازآگاهدیدگاه پائولو فریره در خصوص 

همچنـین کـاربرد روش   این مطالعه. کندیمدیتأکیی هاآموزشدگرگونی تدریجی در ساختار این کشورها از طریق ارائه چنین 
ی براي حل مسـائل اجتمـاعی   رسانخدماتي و آموزش یادگیري سوادآموز؛ساالنبزرگر دو حیطه مختلف آموزش ي دسازآگاه

ی قرار داده است.موردبررسرا نیز 
ترویجـی، يهـا آمـوزش آن دراصـلی يهـا مؤلفـه بررسی ویژهبهفریرهپائولوآموزشینظریهدربارهتحقیقاتکاستیبهتوجهبا

ترویجـی هـاي برنامـه حـوزه درآنکـاربرد تـا کنـد تبیینراترویجیهايبرنامهدرفریرهنظریهتااستدرصددحاضرپژوهش
دیـدگاه طبـق ترویجیهايبرنامهدراساسیيهامؤلفهازبرخی،فریرههاياندیشهوآرابرهیتکباتحقیقایندرشود.مشخص
بـراي کـالن هـاي ریـزي برنامـه همچنـین، وتـر گستردهتحقیقاتزمینهتاشودمیمشخصفریرهرادیکالوانتقاديآموزشی،

کشـاورزي تـرویج هـاي نظـام ضعفنقاطگرفتننظردرآید. حال بافراهمجامعهسطحدرآموزشیوانتقاديآگاهیوپرورش
فقیـر، وپـا  خردهکشاورزاندادنقرارپوششتحتدرشکستکشاورزان،متنوعنیازهايبهپاسخگوییدراز ناتوانیاعمدولتی
تحقیـق بنـابراین، ؛ اسـت انکارناپذیرارزشیابیواجراطراحی،درکشاورزانمشارکتضرورت... وناپایداروباالدولتیهايهزینه
ترویجی که در مراکز خدمات کشاورزي براي جامعـه کشـاورزان   ییهاآموزشآیا کهدهدپاسخسؤال اینبهاستدرصددحاضر

تواننـد یمـ کشـاورزان  ،یررسـم یغآمـوزش  يهـا کالسشده و پس از برگزاري هاآنمنجر به دیدگاه انتقادي در شودیمبرگزار 
آیـا مروجـان اهمیـت    شـوند؟ آگـاه و حقوق خود در جامعـه  حقبهدر جامعه تشخیص دهند و نسبت یدرستبهرا هایعدالتیب

ترویجی در شـرایط  يهاآموزشاجراي دیدگاه فریره در ایآو دانندیمترویجی را يهاآموزشدیدگاه فریره در يهامؤلفهاجراي 
پـذیري،  نظـران در ارتبـاط بـا امکـان    و صـاحب مروجـان هاي دیدگاهدر پژوهش حاضر،ین منظوربه هماست؟ ریپذامکانفعلی 

شود.یط فعلی ایران بررسی میدر شرادر ترویج کشاورزي دیدگاه آموزشی پائولو فریرههايمؤلفهاجراياهمیت و میزان 
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روش پژوهش
بررسی کاربرد دیـدگاه آموزشـی پـائولو فریـره بـراي      باهدف، هاي توصیفیپیمایشی درچارچوب کلی روشاین پژوهش از نوع

32/0کیلومتر مربع حـدود  5225استان البرز با وسعت حدود است.شدهانجامترویج کشاورزي در شرایط ایران در استان البرز 
هکتـار اسـت کـه ایـن     783/475میزان مساحت اراضی کشاورزي و منابع طبیعی این اسـتان، درصد مساحت کل کشور است. 

محصـوالت کشـاورزي   هفـت درصـد  . استان البرز با وجود مساحت کم،دهدمیدرصد از مساحت استان را تشکیل 4/90مقدار، 
.کندمیایران را تولید 

بـه ،تأییـدي اسـتخراج شـده بـا اسـتفاده از تحلیـل عـاملی       هـاي مؤلفـه تأییـد پـس از  در بررسی دیدگاه آموزشی پائولو فریره 
پرداختـه  پذیريامکاناهمیت و میزان اجرا، در سه بعد کاربرد یا ه دیدگااین هايمؤلفهيدهندههاي تشکیل بندي گویهاولویت

.ی برازش بررسی شدنکویبا استفاده از آزمون هامؤلفهوضعیت میانگین هر یک از شد و سپس 
تمـام  صـورت بـه ستادي جهاد کشاورزي استان البرز بود کـه  نظرصاحبکارشناسان نفر از60جامعه آماري این پژوهش شامل 

، وشـنود گفـت شامل ترویج مشارکتی، تفکر انتقادي، در پنج بخشياپرسشنامه،ابزار تحقیقی قرار گرفتند. بررسموردشماري 
یسـؤاالت بود که از طریـق يریپذامکان، کاربرد و در سه سطح اهمیتکنندههماهنگو آموزشگر در نقش بخشییرهاآموزش

ي پرسشـنامه مورد سنجش قـرار گرفـت.   1مطابق با جدول "ادیزخیلی "تا "کمخیلی "پنج سطحی از یف لیکرتدر قالب ط
عـالوه بـر   که روایـی آن شده استحاصلمنابع مختلفدروجوجستاز طریق نظرات پائولو فریره وري آگردبر اساس ،پژوهش

اعتبار سـازه  يهاآزموناز طریق خبرگان و متخصصان ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه تهران،توسط تأییداعتبار محتوایی و 
آلفـاي  يهـا آزموناز ،نامهپرسشسنجش پایایی منظوربههمچنین قرار گرفت. تأییدنیز مورد سنجش و گرا و روایی همگرا و وا

پـذیري دیـدگاه   مقدار آن براي ابعاد مختلف کاربرد، اهمیت و امکـان که شدهاستفاده، پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکیکرونباخ
است.مشاهدهقابلتحقیق یاستنباطو آمار هاافتهیبررسی و در قسمت ،آموزشی

هاآنهاي سنجش متغیرها و گویه-1جدول 
منبعهاگویهمتغیر

ترویج مشارکتی
راگیرانفتوانمندسازيبر تأکید

Freire, 1970)( فراگیر محورهايریزيبرنامه
مبادله و انتقال هدفمند اطالعات

تفکر انتقادي
اجتماعی حاکمنقش روشنگري از وضعیت سیاسی و 

Freire, 1973)(
)Gadotti, 1994( یک سند سیاسیعنوانبهآموزشیدر نظر گرفتن برنامه 

در اولویت قرار دادن تغییر و انتقاد بر اساس تحلیل وضعیت حاکم

گفت و شنود دو طرفه
ا ارزش دانستن اطالعات و دانش فراگیرانب

)Kohan, 2019(
)Fritze, 2004( و یادگیريآموزشفراگیران در جریان مؤثرمشارکت 

نیازهاي فراگیران از طریق گفت و شنودرفعبرتأکید

آموزش رهایی بخش
Myers(رهایی فراگیران تحت محرومیت از طریق آموزش et al.,

2019(
)Melo, 2019(

هاآنتغییر نگرش فراگیران از تصویر غالب و مسلط تحمیل شده بر 
اقتصادي و اجتماعیسیاسی و طبقاتی آموزشگر در جهت تغییر ساختارمبارزات

آموزشگر در نقش 
هماهنگ کننده

به یک محفل فرهنگی تعامل محورهاآموزشتبدیل 
(Freire, 1972) آموزشجايبهتحلیل گري 

پاسخ به نیازهاي متنوع

مـورد  3.2.6نسـخه  PLSSmartو 22نسـخه  SPSSافـزار  نـرم از از پرسشـنامه بـا اسـتفاده    آمـده دسـت بـه در این پژوهش، اطالعات 
هایی نظیـر فراوانـی، درصـد، میـانگین، انحـراف      با کمک آمارهموردمطالعهقرار گرفت. در بخش آمار توصیفی، متغیرهاي لیوتحلهیتجز

بـا مجموعـه  شـده فیـ تعرتعیـین میـزان تـوان مـدل عامـل     منظـور به. در بخش استنباطی نیزاندشدهفیتوصمعیار و ضریب تغییرات 
معـادالت مـدل نـوین رویکردی استفاده شد.جزئي از رویکرد حداقل مربعات ریگبهرهبا يدییتأاز تحلیل عامل شدهمشاهدهيهاداده
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؛ کنـد ینمـ کفایـت پارامترهـا يداریمعنـ تخمـین برايموجودنمونهحجمکههنگامیعموماً،یجزئمربعاتحداقلقالبدرساختاري
Ringle(ردیـ گیمـ قرار مورداستفادهاز نوع سازنده است يریگاندازهيهامدلغیر نرمال است و وجود هاداده et al., منظـور بـه ). 2012

کـه  دهـد یمـ نشـان  2اسمیرنوف استفاده گردیده است. نتـایج جـدول   –از آزمون کولموگروف ،بررسی نرمال بودن متغیرهاي تحقیق
است.هادادهغیر نرمال بودن يدهندهنشاندرصد بوده و 5متغیرها کمتر از يداریمعنسطح 

هادادهعیتوزنتایج آزمون بررسی نرمال بودن -2جدول 

تاپنجبین بایدمدلیکبرآوردبرايمناسبنمونهحجمتعداد،یجزئمربعاتحداقلروشبهساختاريمعادالتمدلبرآورددر
Majchrzak)باشدمدلدرموجودمسیرهايتعدادبرابرده et al., وبـوده مـورد 60حاضرنمونهحجمکهنیابهتوجهبا. (2005
منظـور بـه همچنـین  .کنـد یمـ کفایتمدلبرآوردبراينمونهحجملذا،است،قرارگرفتهموردمطالعهمسیر5،شدهارائهمدلدر

یـزان خطـاي   مو6/0که میزان عددي بـاالي  شدهاستفادهبارتلت آزموناز شاخص کایزر مایر و ،اطمینان از کفایت حجم نمونه
براي انجام تحلیل عاملی دارد.يریگنمونهنشان از کفایت 05/0کمتر از

ها و بحثیافته
نسبت بـه سـطوح اهمیـت، کـاربرد و     موردمطالعهنمونه و نگرش جمعیت شناختی يهاافتهیپژوهش، پس از ارائه يهاافتهیدر 

بـا اسـتفاده از معیارهـاي    يریـ گاندازهبررسی صحت روابط در مدل به ،بخش توصیفدر ابعاد دیدگاه پائولو فریره يریپذامکان
.شودیماستنباطی، پرداخته يهاافتهیدر بحث ساختاري مدلپایایی و روایی، بررسی و تفسیر روابط موجود 

سال با انحراف 55/43موردمطالعههاي حاصل از توصیف توزیع فراوانی پاسخگویان نشان داد که میانگین سن کارشناسان یافته
سال قرار دارنـد. بـا توجـه بـه دامنـه سـنی، کارشناسـان سـتادي معاونـت تـرویج           58تا 25و در دامنه سنی بوده30/6معیار 

جینتـا نیهمچنـ سـال اسـت.  46-50ترین فراوانی مربوط به طبقـه سـنی   بیشبندي شدند ودستهطبقههفتدر موردمطالعه
دهنده غالـب  اند که نشاندادهلیدرصد را زنان تشک7/46و انرا مردانیدرصد از پاسخگو3/53حاصل از پژوهش نشان داد که 

مربـوط بـه   یفراوانـ نیشـتر یب،قیـ تحقيهـا افتـه یبا توجـه بـه   ت. کارشناسان مرد نسبت به کارشناسان زن استیبودن جنس
حاصـل از  يهـا افتـه ی.اسـت ددرصـ 1با پلمیدفوقالتیمربوط به تحصیفراواننیدرصد و کمتر31با سانسیلفوقالتیتحص
اریـ بـا انحـراف مع  سـال 56/17سابقه خدمت کارشناسان موردمطالعه نیانگینشان داد که مانیپاسخگویفراوانعیتوزفیتوص
که ؛شدنديبندموردمطالعه در چهار طبقه دستهيجهاد کشاورزيبود. با توجه به دامنه سابقه خدمت، کارشناسان ستاد16/7

درصـد از  65وضعیت اسـتخدام  ،قیتحقجیبا توجه به نتاسال سابقه خدمت است.20تا 10مربوط به طبقه یفراواننیترشیب
قراردادي در سازمان جهاد کشـاورزي مشـغول   صورتبههاآندرصد از 2و کمتر از یقطع-یصورت رسمبهموردمطالعهجامعه 

.ندهستبه فعالیت 
آمـوزش  ، وشـنود گفـت تفکـر انتقـادي،  ي ترویج مشـارکتی، هامؤلفهکه دیدگاه پائولو فریره شاملدهدیمنشان 3نتایج جدول 

؛ قابلیـت کـاربرد   شـوند یمی تا چه اندازه اجرا بررسمورداز دیدگاه کارشناسان کنندههماهنگآموزشگر در نقش و بخشییرها
د.چقدر اهمیت دارهاآنچگونه است و اجراي هر یک از هاآن

دیـ تأکبایدترویجخدمتضمنيهادر آموزش"مؤلفهاول این ترویج مشارکتی است که گویهمؤلفه،فریرهاولین دیدگاه پائولو
ي و اهمیت اسـت. ریپذامکاندر هر سه بعد اجرا، (بر اساس ضریب تغییرات)داراي باالترین اولویت"باشدافراديتوانمندسازبر
ي هـا آمـوزش شـود و اجـرا مـی  مؤلفهي این هااز سایر گویهترشیب،این گویه از ترویج مشارکتی،در شرایط فعلی،گریدعبارتبه

و بیشـترین گویه داراي بیشـترین قابلیـت اجـرا   دارد. همچنین ایندیتأکي افراد توانمندسازبر شودیمضمن خدمتی که اجرا 
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-کشـاورز يزیـ ربرنامـه بـه بایـد ترویجیخدمتضمنيهاآموزشدر"گویه استنیز نظرصاحباهمیت از دیدگاه کارشناسان 
در برگـزاري  در شرایط فعلـی  گریدعبارتبهاست. يریپذامکاناهمیت و اولویت در بعد کاربرد،نیآخرداراي "شوددقتمحور

مطـابق بـا   هـا کـالس . شـود یمـ توجـه  کمتر به دیدگاه کشاورزان در مورد زمان، مکان و محتواي کـالس ،ترویجیيهاآموزش
هنوز بسیاري از مروجان بـه توانـایی کشـاورزان در    رسدیمبه نظر عالوهبهکشت و متناسب با نیاز کشاورزان نیست. يبندزمان

جی وجود دارد.یترويهاآموزشيزیردر برنامهو هنوز نگاه باال به پایین انددهینرسبه یقین هايزیربرنامهانجام 
فـراهم وحـاکم و اجتمـاعی سیاسیفرهنگازآموزشگرآگاهیمستلزمروشنفکرينقشایفاي"گویه تفکر انتقادي،مؤلفهدر 

اسـت و  مؤلفـه هـاي ایـن   ي در بـین سـایر گویـه   ریپذامکاناهمیت و داراي بیشترین کاربرد، "استفعالیتبرايشرایطکردن
آگـاهی الزم از فرهنـگ   ،مؤلفـه هـاي ایـن   به نسبت سـایر گویـه  ،جامعه تحقیق معتقدند که آموزشگران ترویجی،گریدعبارتبه

یی را بـراي  هـا یآگـاه و داراي نقش روشن گري هستند. همچنین داشتن چنـین  دارند رادر منطقه سیاسی و اجتماعی حاکم
.دانندیمتیاهمباآموزشگران

اسـتفاده ترویجـی يهـا برنامهدربایدواستارزشدارايدارند که اطالعاتیکشاورزانازهریک"گویه ،وشنودگفتمؤلفهدر 
جامعـه آمـاري   ،گریدعبارتبه.استيریپذامکانکاربرد و ي باالترین اولویت در بعد اهمیت و کمترین اولویت در بعد دارا"شود

کنندیمناستفاده ي ترویجی از آنهايزیربرنامهدر اما در عرصه عمل ودانندیمارزشبارا اطالعات و دانش افراد بومیاگرچه
عـدم وجـود پراکسـیس یـا هنـر      ،شاید یکی از دالیل این موضوع.دهدیمرا نشان این گویهکمتري ریپذامکانقابلیت ،و نتایج

اقدام براي تغییر شرایطی است که با آن روبه رو هستند.
مسـلطی وغالـب  ریتصوازمحرومکشاورزاننگرشتغییرسببدهندهیآگاهيهاآموزش"گویه ،بخشییرهاآموزش مؤلفهدر 
اولویـت  دراما به لحاظ کاربرد و قابلیت اجـرا ؛اینکه داراي بیشترین اهمیت استرغمبه"شودیماستشدهلیها تحمآنبرکه

دولتی بودن نظام ترویج در ایران و لزوم پیروي مروجین از قوانین دولتی ممکن است از جملـه دالیلـی باشـد    است.سوم و دوم
آن در آینده بکاهد.پذیريامکاناز باشد وفعلی شدهمانع اجراي این گویه در شرایط که
رییـ متنـوع کشـاورزان پاسـخ بدهـد مسـتلزم تغ     يازهـا یبـه ن جیترونکهیمنظور ابه"گویه ،کنندههماهنگآموزشگر در نقش مؤلفهدر 
ي آمـار جامعه نظراز،گریدعبارتبهاست.ي ریپذامکانکمترین قابلیت اجرا و کمترین بیشترین اهمیت و داراي "در خود استيادیبن

ي هـا آمـوزش تحـول در  هـا آنو از دیـدگاه  شـوند یمـ سنتی برگزار صورتبهو اند نشدهي ترویجی در عمل متحول هاآموزشتحقیق،
يهـا آمـوزش در"گویـه  ،مؤلفـه در ایـن  دارد. ي کمـی  ریپـذ امکاناست اما در شرایط فعلیبرخورداراز اهمیت باالیی اگرچهترویجی

داراي "باشـد داشـته وجـود دوطرفـه همفکريوتعاملو کنندههماهنگ،آموزشگربجاي فرهنگی،محفل،تدریسبجايترویجی باید
جامعه آمـاري تحقیـق  ،گریدعبارتبهاست.مؤلفههاي این گویهو قابلیت اجرا نسبت به سایرکاربردکمترین اهمیت و بیشترین قابلیت 

کـه در آن اعضـاي گـروه بـه کمـک      فضـایی را ایجـاد نمـود    ،هـا آمـوزش انجـام  بـراي توانیم، هاي آموزشیاجراي روشمعتقدند در
جـاد یای باشند که براي خـود یـا دیگـر اعضـاي گـروه      سؤاالتپاسخ دادن به به دنبالباهمشنود و، از طریق بحث و گفتکنندههماهنگ

در شـرایط فعلـی بیشـتر    کنندههماهنگدر نقش آموزشگرمؤلفههاي نسبت به سایر گویهد این گویه، معتقدنيآمارجامعه است.شده
.شودیماجرا 

متغیرهتک2χاستفاده از آزمونو اهمیت با پذیريامکاندیدگاه آموزشی فریره در سه بعد اجرا،هايمؤلفهیع فراوانی زمقایسه تو
تـک  2χو اهمیـت از آزمـون  پـذیري امکـان دیدگاه آموزشی پائولو فریره در سه بعد اجرا،هايمؤلفهآزمون فرضیه پایین بودن منظوربه

مشاهده شده با فراوانی مورد انتظار بـه ویـژه از طریـق    هايفراوانییا نکوئی برازش استفاده شد. هدف اصلی این آزمون، مقایسه متغیره
دیگر، کاي از طریق مقایسه این دو فراوانی (مشاهده شده و مورد انتظار) بـا یکـ  مربعمقادیر و فراوانی باقی مانده است. به عبارتی آزمون 

کـه  هاي مورد انتظار از قبل مشخص شـده باشـد  تک متغیره باید فراوانی2χپردازد. براي استفاده از آزمون به آزمون فرضیه تحقیق می
فراوانـی بـراي تمـام    اینجـا . چون در کنیممیمشاهده شده را با یک توزیع نظري مقایسه هايفراوانیتوزیع براي انجام این کار معموالً

ـ قرار داده است. این عدد، از تقسیم تعداد کـل  15براي تمام طبقات عدد SPSSطبقات برابر در نظر گرفته شده است؛ بنابراین  یفراوان
.آیدمی) به دست 4طبقات () بر تعداد 60(

فـت و  گتفکر انتقـادي، دیدگاه پائولو فریره در بعد اجرا، به ترتیب براي ترویج مشارکتی،هايمؤلفهبراي قدار مربع کايمطابق با نتایج، م
اسـت.  13/16و 33/13، 73/13، 93/3020/13بـا  برابـر  کننـده هماهنـگ بخش و آموزشـگر در نقـش   آموزش رهاییشنود دو طرفه،

هـا مؤلفـه در تمـام ایـن   ،05/0از تـر کوچکداريمعنیمورد انتظار بر اساس سطح هايفراوانیهاي مشاهده شده و تفاوت بین فراوانی
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بیشـترین  ؛باشـد مـی دیدگاه فریره در شـرایط فعلـی   هايمؤلفهکه فرضیه تحقیق مبنی بر پایین بودن از آنجااست. از طرفی دارمعنی
فرضیه تحقیـق مبنـی بـر پـایین     و وجود این شرط،5قرار داشته باشد که با توجه نتایج جدول فراوانی باید در طبقات خیلی کم و کم 

.شودمیتأییددر شرایط فعلی هامؤلفهدیدگاه پائولو فریره در بعد اجرا براي تمام هايمؤلفهبودن 
بخـش در  رهـایی آموزشتفکر انتقادي و هايمؤلفهضعیف اجراي پذیريامکانيدهندهنشان، پذیريامکاندر بعد 5و 4نتایج جداول 

مشاهده شـده و مـورد انتظـار در طبقـات بعـد اهمیـت،      هايفراوانیاین در حالی است که با توجه به تفاوت شرایط فعلی کشور است.
تفکـر  هـاي مؤلفـه کاي در مربع . مقدار شودمیفریره) رد آموزشیفرضیه ضعف اطالعاتی یا عدم آگاهی کارشناسان (از اهمیت دیدگاه 

مربـع کـاي   بودن مقدار دارمعنینیست و از طرفی با وجود دارمعنیدر نقش هماهنگ کننده آموزشگرو بخشرهاییآموزش انتقادي،
چـرا  شـود مـی از دید کارشناسـان رد  مؤلفهفرضیه پایین بودن اهمیت این دو هاي ترویج مشارکتی و گفت و شنود دو طرفه،ؤلفهمدر 

افـرادي کـه   يشـده کمتر از طبقات متوسط و خوب اسـت و فراوانـی مشـاهده    ،در طبقات خیلی ضعیف و ضعیفهافراوانیکه تفاوت
بنـابراین در جامعـه مـورد مطالعـه، تعـداد افـرادي کـه       ؛ از فراوانی که مورد انتظار بود کمتر اسـت دانستندنمیاهمیت دیدگاه فریره را 

بیشتر از تعدادي است که انتظار آن وجود داشت.دانندمیغیر رسمی ترویجی را هايشآموزدیدگاه آموزشی فریره در اهمیت

ي دیدگاه پائولو فریره در شرایط کنونی ایرانریپذامکاناهمیت و کاربرد،يبندتیاولو-3جدول
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3ادامه جدول 

1-5ها: طیف هر یک از گویه3-15: هامؤلفهطیف هر یک از 

و اهمیتپذیريامکاندیدگاه آموزشی فریره در سه بعد کاربرد،هايمؤلفهمقایسه توزیع فراوانی -4جدول 
اهمیتيریپذامکانکاربرد

ــی هادستهمتغیر فراوانـ
ــاهده مش

شده

فراوانـــی 
مـــــورد 

انتظار

تفاوت 
فراوانی

ــی  فراوانـ
ــاهده مش

شده

فراوانـــی 
مـــــورد 

انتظار

ــاوت  تف
فراوانی

ــی  فراوانـ
ــاهده مش

شده

فراوانـــی 
مـــــورد 

انتظار

تفـــاوت  
فراوانی

ج 
روی

ـــ
ــ

ــ
ت

تی
ارک

-10155-1615120155خیلی ضعیفمش
-13152-1715211154ضعیف

251510-10155-13152متوسط
-11915412153-1415خوب

کر 
تف

دي
تقا

ان

-221572215713152خیلی ضعیف
16151-9156-9156ضعیف

-17152-7158-7158متوسط
-221572215714151خوب
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4ادامه جدول 
اهمیتيریپذامکانکاربرد

ــی هادستهمتغیر فراوانـ
ــاهده مش

شده

فراوانـــی 
مـــــورد 

انتظار

تفاوت 
فراوانی

ــی  فراوانـ
ــاهده مش

شده

فراوانـــی 
مـــــورد 

انتظار

ــاوت  تف
فراوانی

ــی  فراوانـ
ــاهده مش

شده

فراوانـــی 
مـــــورد 

انتظار

تفـــاوت  
فراوانی

ود
شن

ت و 
241591615116151خیلی ضعیفگف

-31512-14151-12153ضعیف
15150-14151-51510متوسط

1915416151261511خوب

ش 
ــوز

ــ
ــ

آم رها
یی

ش
بخ

191542015521156خیلی ضعیف
-11154-12153-12153ضعیف

-11154-51510-6158متوسط
231582315817152خوب

در 
گر 

ـــ
شـ

موز
آ

ش 
ـــ

ــ
ــ

ــ
نق

گ
اهن

هم
هدکنن

-241592015511154خیلی ضعیف
-12153-12153-10155ضعیف

24159-13152-51510متوسط
-13152-2115612153خوب

کايمربع با استفاده از آزمونهدیدگاه آموزشی فریرهايمؤلفهیع فراوانی مقایسه توز-5جدول 
ترویج 

موزش آگفت و شنودتفکر انتقاديمشارکتی
بخشییرها

آموزش گر در نقش 
هماهنگ کننده

-Chiاجرا square93/3060/993/620/1733/9
sig001/002/004/0001/002/0

-Chiيریپذامکان square46/520/130.2651/073/5
sig14/0004/096/00.00112/0

-Chiاهمیت square2/9667/073/178/433/7
Sig02/088/001/018/006/0

df = 3

يریگاندازهو روایی مدل پایایی
،به شکل یک تئـوري یـا فرضـیه   تواندمیکه هادادهمدلی است مبتنی بر اطالعات تجربی درباره ساختار تأییديتحلیل عاملی 

شرایط معلوم تجربـی و یـا دانـش    عینی شکل و محتوا،هايویژگیق با ها در انطبابندي کننده معین براي گویهطبقهیک طرح 
بـا یـک سـاختار    هـا دادهکـه  کند میتعیین تأییديدر واقع تحلیل عاملی وسیع باشد.هايدادهحاصل از مطالعات قبلی درباره 

هـا  وابط بین گویهمفاهیم و براي آزمون رگیرياندازه). لذا براي 1395،رضازادهعاملی معین هماهنگ هستند یا خیر (داوري و 
استفاده شده است.گیرياندازهیا مدل تأییدياز تحلیل عاملی اندشدهگیرياندازهخوبیبهو اثبات اینکه مفاهیم هاعاملو 

مختلفی از ایـن دیـدگاه هسـتند.    يهاجنبهيکنندهمنعکسهاي دیدگاه آموزشی پائولو فریره هر یک از گویهدر پژوهش حاضر 
یـل  سـاختار عـاملی مفـروض از تحل   تأییـد منظـور بهبنديطبقهدسته 5ها در گویه،دبیات موضوع و پیشینه پژوهشامطابق با 

و تا چه اندازه اسـت  هامؤلفها و هر یک از ههماهنگی و همسویی الزم بین گویهتا مشخص شود کهاستفاده شد يدییتأعاملی 
نظر به اینکه سازه دیدگاه آموزشی پائولو فریره خود یک متغیریک متغیر بررسی شود. سؤاالتطریق برازش مدل حاوي این از

بعـد تـا چـه حـدي در     در ابتدا بایسـتی بررسـی شـود ایـن پـنج     ؛استيریپذامکاندر سه سطح کاربرد، اهمیت و بعديپنج
هايشاخصابتدا به بررسی بارهاي عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی براینبنا؛ هستندمؤثرگیري سطوح این سازه شکل

متغیـر آشـکار را   است که میزان شدت رابطه میان یـک متغیـر پنهـان و   عدديمقدار. بار عاملی شودمیسازه با آن سازه پرداخته یک



...آموزشیدیدگاهدربارهالبرزاستانترویجینگرش کارشناسانبررسی

262

آن ،رابطه با یـک سـازه مشـخص بیشـتر باشـد     هر چه قدر مقدار بار عاملی یک شاخص در.کندمیطی فرایند تحلیل مسیر مشخص 
.کندمیشاخص سهم بیشتري در تبیین آن سازه ایفا 

و تفکـر انتقـادي بـا ضـریب     تـأثیر درصـد داراي بیشـترین   99در سطح 89/0ریمسگفت و شنود با ضریب ،6با توجه به نتایج جدول 
کـاربرد دیـدگاه آموزشـی پـائولو فریـره در      يدهنـده ابعاد تشکیل گیريشکلدرتأثیردرصد داراي کمترین 99سطحدر75/0مسیر 

داراي درصـد 99سـطح در88/0بـا ضـریب مسـیر    کنندههماهنگنقشدر. همچنین آموزش گر باشدمیشرایط کنونی ترویج ایران 
يدهنـده ابعـاد تشـکیل   گیـري شـکل درتأثیردرصد داراي کمترین 99سطحدر72/0ریمسو تفکر انتقادي با ضریب تأثیربیشترین 

92/0ضـریب مسـیر   مشـارکتی بـا  تـرویج  کـه دهـد نشان می6نتایج جدول دیدگاه آموزشی پائولو فریره است. همچنین پذیريامکان
اهمیـت دیـدگاه   يدهنـده ابعاد تشکیل گیريشکلدرتأثیرکمترین يدارا87/0و تفکر انتقادي با ضریب مسیر تأثیربیشترین يدارا

.آموزشی مذکور هستند
ي و اهمیت دیدگاه آموزشی پائولو فریره در شرایط کنونیریپذامکانابعاد تشکیل کاربرد، -6جدول 

میانگین نمونه
Sample Mean

tآماره 

TStatistics

انحراف استاندارد
Standard Deviation

سطح 
داريمعنی

ضریب مسیر
Original
Sample

کاربرد دیدگاه آموزشی پائولو فریرهدهندهلیتشکابعاد *
817/0 71/15 052/0 001/0 812/0 ترویج مشارکتی-
756/0 42/12 060/0 001/0 750/0 تفکر انتقادي-
895/0 60/44 020/0 001/0 893/0 وشنودگفت-
799/0 63/13 059/0 001/0 800/0 بخشییرهاآموزش -

739/0 45/11 064/0 001/0 736/0 آموزشــــــگر در نقــــــش -
کنندههماهنگ

پذیري دیدگاه آموزشی پائولو فریرهامکاندهندهلیتشکابعاد *
872/0 49/16 053/0 001/0 871/0 ترویج مشارکتی-
721/0 63/7 090/0 001/0 720/0 تفکر انتقادي-
854/0 42/20 036/0 001/0 850/0 وشنودگفت-
718/0 60/9 075/0 001/0 718/0 بخشییرهاآموزش -

885/0 86/34 025/0 001/0 882/0 آموزشــــــگر در نقــــــش -
کنندههماهنگ

اهمیت دیدگاه آموزشی پائولو فریرهدهندهلیتشکابعاد *
927/0 70/48 019/0 001/0 92/0 ترویج مشارکتی-
872/0 71/25 034/0 001/0 87/0 تفکر انتقادي-
927/0 68/47 019/0 001/0 90/0 وشنودگفت-
887/0 10/35 025/0 001/0 88/0 بخشییرهاآموزش -

87/0 30/27 033/0 001/0 88/0 آموزشــــــگر در نقــــــش -
کنندههماهنگ

1باشـد. در نگـاره  7/0بایـد بـاالتر از   به این منظـور کلیـه بارهـاي عـاملی    تحلیل عاملی تأییدي یک روش محاسبه روایی سازه است.
نخسـتین  عـاملی عنوان مثال بار همان بارهاي عاملی هستند. بهپیکان اتصال متغیر پنهان به متغیر مشاهده شده یا هاي مندرج درداده

تـر باشـد متغیـر    نزدیـک 1تر و به عدد . هر چه بار عاملی بزرگاستbg9 ,(80/0پذیري گفت و شنود (متغیر مشاهده شده براي امکان
Hireو همکاران (رییه. تواند متغیر مستقل را تبیین نمایدمشاهده شده بهتر می et al., یک استثنا نیز مورد میـزان بـار عـاملی    )2010

شـود و چنانچـه در   صـورت موقـت پذیرفتـه مـی    باشد به7/0یعنی بسیار نزدیک به 65/0ر داده اند که اگر بار عاملی سؤاالت باالي قرا
داراي atm1و cte7در مـدل پـژوهش دو سـؤال   1هاي بعدي داراي حد مجاز باشند در مدل باقی خواهند ماند. مطابق با نگـاره  آزمون

هـا در هـر   تمـام گویـه  1مطابق بـا نگـاره   هاي پایایی در مدل باقی ماندند.بودند اما با توجه به نتایج سایر آزمون7/0بار عاملی کمتر از 
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دیدگاه پـائولو فریـره   ها با ساختار عاملی معین برآمده از ادبیات پژوهش وو تأییدي بر هماهنگی دادهچرخندیمحول یک محور مؤلفه
.ستا

تخمین ضرایب استانداردحالتدرمدل اصالح شده -1نگاره 

همگن بودن یـا بارهـاي عـاملی از آزمـون پایـایی      آزموني عالوه بر بررسی آلفاي کرونباخ و ریگاندازهي هامدلبرازش منظوربه
معیـار  PLSباشد درحالی که در روش میهاسازهمعیار آلفاي کرونباخ یک معیار سنتی براي تعیین پایایی ترکیبی استفاده شد. 
مطلـق بلکـه بـا    صـورت بهنه هاسازه. برتري نسبی آن نسبت به آلفاي کرونباخ این است که پایایی درومیپایایی ترکیبی به کار 

هاي یـک شـاخص بـه    براي سنجش میزان سازگاري درونی گویهوشودیمبا یکدیگر محاسبه هایشانسازهتوجه به همبستگی 
ي داشـته و  ریـ گانـدازه ي هامدلی درونی مناسب براي یایپابراي هر سازه، نشان از 7/0مقدار پایایی ترکیبی باالي .رودیمکار 

ي سـازنده تحقیـق   هاسازهمطابق با نتایج جدول پایایی ترکیبی براي ؛ کهدهدیمعدم وجود پایایی را نشان 6/0مقدار کمتر از 
.باشدیم7/0باالتر از 
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ي هـا آزمـون هاي آشکار در سنجش ابعاد سازه دیدگاه پائولو فریـره نیـز از   ي یا اعتبار گویهریگاندازهبررسی روایی ابزار منظوربه
آزمون بارهاي عرضی و آزمون فورنل و الرکر استفاده ،ریانس استخراجیي میانگین واهاآزمونروایی همگرا و روایی واگرا شامل 

شد.
AVEر . معیـا شـود یمـ کـاربرده بـه PLSدر روش يریـ گانـدازه يهـا مـدل روایی همگرا دومین معیاري است که براي بـرازش  

میـزان  AVE،تـر سـاده خود است. به بیان يهاشاخصبین هر سازه با شدهگذاشتهمیانگین واریانس به اشتراك يدهندهنشان
اسـت  که هر چه ایـن همبسـتگی بیشـتر باشـد، بـرازش نیـز بیشـتر        دهدیمخود را نشان يهاشاخصهمبستگی یک سازه با 

)Barclay et al., ,Fornell & Larker(فورنل و الرکر .)1995 و کردنـد معرفیرا براي سنجش روایی همگرا AVEاریمع)1981
روایـی همگـراي قابـل    5/0بـاالي  AVEاست؛ بدین معنی که مقـدار  5/0مقدار بحرانی عدد AVEاظهار داشتند که در مورد 

تمامی متغیرهاي پنهان مرتبه اول بیشـتر از  براي AVEنشان داده شده است 7در جدول کهطورهمان.دهدمیقبول را نشان 
مقایسه پایایی ترکیبـی  سنجش روایی همگرا،يهاروشیکی دیگر از قبول است.که حاکی از روایی همگراي قابلباشدمی5/0

هـا مؤلفـه همـه ترکیبـی پایـایی 7بودن پایایی ترکیبی است که مطابق با نتایج جـدول  تربزرگو و میانگین واریانس استخراج
.استآنشدهاستخراجواریانسمیانگینازتربزرگ

ابزار تحقیقسؤاالتنتیجه پایایی و روایی -7جدول 
ــانس  ــانگین واری می

)AVEاستخراجی (
ــایی  پایــــ

ترکیبی
(CR)

دامنه بار عاملی آلفاي کرونباخ سؤاالتتعداد 
سازه

کاربرد دیدگاه آموزشی پائولو فریرهدهندهلیتشکابعاد 
65/0 86/0 697/0-855/0 79/0 4 ترویج مشارکتی
67/0 0.85 794/0-834/0 75/0 3 تفکر انتقادي
81/0 92/0 845/0-928/0 87/0 3 وشنودگفت
66/0 0.85 777/0-849/0 73/0 3 بخشییرهاآموزش 
76/0 89/0 825/0-908/0 82/0 3 ــش  ــگر در نقـــــ آموزشـــــ

کنندههماهنگ
پذیري دیدگاه آموزشی پائولو فریرهامکاندهندهلیتشکابعاد 

76/0 92/0 747/0-904/0 85/0 4 ترویج مشارکتی
69/0 0.87 822/0-861/0 78/0 3 تفکر انتقادي
84/0 94/0 807/0-879/0 79/0 3 وشنودگفت
75/0 90/0 791/0-867/0 78/0 3 بخشییرهاآموزش 
81/0 93/0 779/0-868/0 76/0 3 ــش  ــگر در نقـــــ آموزشـــــ

کنندههماهنگ
اهمیت دیدگاه آموزشی پائولو فریرهدهندهلیتشکابعاد 

71//0 90/0 756/0-914/0 86/0 4 ترویج مشارکتی
73/0 89/0 677/0-868/0 81/0 3 تفکر انتقادي
73/0 0.89 888/0-920/0 81/0 3 وشنودگفت
70/0 87/0 838/0-903/0 78/0 3 بخشییرهاآموزش 
67/0 85/0 845/0-910/0 75/0 3 ــش  ــگر در نقـــــ آموزشـــــ

کنندههماهنگ

طریـق سـه آزمـون    از PLSاست. روایی واگرا در PLSدر روش يریگاندازهيهامدلروایی واگرا سومین معیار سنجش برازش 
. در روش بارهـاي عرضـی، میـزان    شـود یمـ بارهاي عرضی، آزمون فـورنن و الرکـر و آزمـون چنـد روش و خصیصـه سـنجیده       

دیگـر مقایسـه   يهـا سـازه یک سـازه بـا   يهاشاخصیک سازه با آن سازه و میزان همبستگی بین يهاشاخصهمبستگی بین 
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خـود بیشـتر از میـزان    يسـازه دیگري غیر از يسازهمشخص شود میزان همبستگی بین یک شاخص با کهیدرصورت. گرددیم
، مقـدار  8. مطـابق بـا نتـایج جـدول     رودیمسؤالمربوط به خود است، روایی واگراي مدل زیر يسازههمبستگی آن شاخص با 

بیشـتر  هـا سـازه و سـایر  هاآنماتریس) از همبستگی میان پررنگمربوط به خود (اعداد يهاسازهبا هاشاخصهمبستگی میان 
است.گیرياندازهیی واگراي مناسب در مدلاست که این مطلب گواه روا

ریپذمشاهدهبارهاي عاملی متغیرهاي - 8جدول 
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8ادامه جدول 

بـه کـار   ياسـازه این معیار براي بررسی همبسـتگی میـان   است. روایی واگرا براي سنجشدیگري معیار،فورنل و الرکرآزمون
از مقـادیر  تـر بـزرگ براي هر سازه باید AVEله اشاره دارد که ریشه دوم مقادیر میانگین واریانس أ. این معیار به این مسرودیم

قـرار  AVEدیگر باشد. این معیار از یک ماتریس ساخته شده است که روي قطر ماتریس جـذر  يهاسازههمبستگی آن سازه با 
Fornell(دارد. فورنل و الرکر  & Larker, ر متغیـر از همبسـتگی آن متغیـر بـا     هـ AVEکـه اگـر جـذر   کننـد یمبیان،)1981

واریـانس اسـتخراج   یـانگین مجذور م،9. مطابق با نتایج جدول شودیمییدتأمتغیرهاي دیگر بیشتر باشد آزمون فرونل و الرکر 
بنابراین آزمون فورنل و الرکر نیز واگرایـی متغیرهـا   ؛ شده براي هر متغیر از همبستگی آن متغیر با متغیرهاي دیگر بیشتر است

.کندیمییدتأرا 

الرکروفورنلمعیارباتشخیصیرواییبامرتبطنتایج-9جدول 

نشـان  8/0از مقـادیر کمتـر   اسـت. )HTMTچنـد روش و چنـد خصیصـه (   آزمون ،واگرارواییبررسیهايیکی دیگر از آزمون
10مطـابق بـا جـدول    وضـعیت قابـل قبـول روایـی اسـت.      دهندهنشان1وضعیت بسیار خوب روایی و مقدار کمتر از يدهنده

برقـرار اسـت و   روایـی گفـت  تـوان مـی بنابراین با توجه به دو آزمون قبـل  ،است1کمتر از HTMTضرایبتمام گفت توانیم
درهـاي پرسشـنامه   دیگر نتایج حاکی از این است کـه گویـه  د و یا به عبارت نکه قرار بوده بسنجنداان چیزي را سنجیدهمحقق
فریره است.ي دیدگاه پائولومختلف نشان دهندهابعاد
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روش و چند خصیصهبا چندتشخیصیرواییبامرتبطنتایج-10جدول 

گیري و پیشنهادهانتیجه
،دوطرفـه وشنودگفتتفکر انتقادي،مطابق با نتیجه تحلیل عاملی، دیدگاه آموزشی پائولو فریره داراي پنج بعد ترویج مشارکتی،

نتـایج حاصـل از   و اهمیـت اسـت.   يریپذامکاندر سه بعد اصلی اجرا،کنندههماهنگموزشگر در نقش و آبخشییرهاآموزش 
ي کـه کـاربردي شـده اسـت و یـا قابلیـت       اگویهمانند ترویج مشارکتی هر هامؤلفهدر برخی دهدیمنشان هاي گویهبندتیاولو

ي فریـره  هـا دگاهیـ دي اهمیـت سـاز شفافشفاف شده و شاید این نظرصاحباهمیت آن از دید کارشناسان اجراي باالیی دارد،
ي و آمـوزش  سـاز آگـاه بنابراین در وهلـه اول نیـاز بـه    ؛ باشدشدههاآنمنجر به کاربرد آن در عمل یا تالش براي اجرایی شدن 

ترویجـی وجـود دارد. در ایـن راسـتا     یررسـم یغي هاآموزشو چگونگی هدفن در خصوص فلسفه، چیستی،کارشناسان سازما
و بهبـود مهـارت   آمـوزش ضـرورت  دهنـده نشـان نیـز  )،1393همکاران () و الیاس پوریان و 1386تحقیقات غفاري و حسینی (

بخـش ییرهـا آموزشدیگر مانند يهامؤلفهدر مورد . این نتیجه تندهسی ررسمیغدر مورد آموزشرشناسان جهاد کشاورزي کا
جـز بـه و دالیلـی دیگـري   کنـد ینمـ کفایـت  ی شـدن آن یبراي اجراهاگویهو شناخت اهمیت يسازشفافتنها صادق نیست و

که مروجان تعلـیم و تربیـت انتقـادي بایـد     پائولو فریره معتقد استاجراي آن الزم است.تیقابلبراي کاربرد و ،اهمیتدانستن
ي خود را انجام دهند امـا  هاپژوهشاین دیدگاه تحلیل و و بر اساسیک سند سیاسی در نظر بگیرندعنوانبهبرنامه آموزشی را 
اگرچـه دارد قابلیت اجـراي کمـی نیـز   وشودینمی انجام رسمریغآموزشي هادر برنامهي سیاسی سازشفافدر شرایط فعلی 

این موضـوع، ستند. شاید یکی از دالیلاز اهمیت آن آگاه هودانندیماجرایی شدن این مهم را ضروري ،نظرصاحبکارشناسان 
موضـوعی کـه از   افراد در فضاي سیاسی کشور باشد؛مندقانونو مشارکت هاتشکلالزم براي نهادي کردن يهانهیزمضعف در 

.شودیمبردهنامتوسعه سیاسی عنوانبهآن 
. این در حالی است کـه بـه نظـر فریـره     شودینممنجر به شفاف شدن نیازهاي کشاورزان ي ترویجیهاآموزشدر شرایط فعلی،

تـک  2χمطـابق بـا نتـایج آزمـون     نیازهاي واقعی کشاورزان شـود. ي بیان و شناسایی آزادمنجر به تواندیدوطرفه موشنودگفت
شـدن ایـن   اقدامات الزم را براي اجرایـی توانیمو ضعیفی ندارديریپذامکاندر شرایط فعلی کشور مؤلفهاین ياجرامتغیره،

بـه  مؤلفـه ذکـر اهمیـت ایـن    منظـور بـه آموزشمنوط به افزایش آگاهی و ارائه ،البته اجرایی شدن این مهمگرفت؛مهم به کار
میزان اطالعات کارشناسان ترویجی از اهمیت این موضوع در سطح خوبی گزارش شده است.چراکه؛مروجان کشاورزي نیست

تصـور  فراگیران کشاورز شود تا بتوانندطریقه تفکر ي ترویجی باید منجر به تغییرهاآموزش،اینکه مطابق با دیدگاه فریرهرغمبه
بـه نظـر   ،دارنـد اعتقـاد و اهمیـت ایـن موضـوع    ضرورتبهو کارشناسان نیز است را تغییر دهندشدهلیتحمها غالبی که بر آن

در نگـرش فراگیـران ایجـاد کنـد.    نتوانسـته اسـت در عمـل ایـن تغییـر را     به دالیل مختلفیدر ایرانترویج کشاورزيرسدیم
و معتقدنـد  ددارنـد یتأکفقرايتوانمندسازمنظوربهترویجی اندرکاراندستتغییر نگرشضرورتبه)، 1395(یاتیحمهر و کیان

مشـکل بـودن فراینـد تغییـر     هاآناگرچهتحول شود. ایجادمنجر بهتواندیمدر نظام ترویج کشاورزي ایران هانگرشکه تغییر 
.دهندیمنوین آموزشی و ترویجی را پیشنهاد يهاوهیشاز يریگبهرهو يسازفرهنگاما سازندیمخاطرنشاننگرش را 
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و قابلیـت کـاربرد کمتـري نیـز در شـرایط فعلـی دارد.      شودیماجرا ها مؤلفهو تفکر انتقادي کمتر از سایر بخشییرهاآموزش 
.باشـد یمـ ي ترویجـی  هاآموزشتفکر انتقادي در پرورشي ضعف دهندهنشان)، نیز 1395تحقیقات صالحی عمران و همکاران (

از محـیط بیرونـی   متـأثر ي مروجـان دارد توانمندسـاز عالوه بر اینکـه نیـاز بـه    هاآناجرایی شدن ،مؤلفهاهمیت این دو رغمبه
ضمن اعتقـاد مـروج   ي ترویجیهاآموزشدر بخشییرهاآموزش مؤلفهاجرايمنظور بهتوسعه سیاسی در کشور است.باألخص

ي فـردي یـا گروهـی بـین     هاآموزشاز طریق وشنودگفتروابط به برقراري هر چه بیشترانتویمبه معرفت و دانش فراگیران،
ی آموزشـ ي مناسـب  هـا روشي فرهنگی و هاحلقهی ترویجی را با ایجاد ررسمیغآموزشي هاکالساقدام نمود ومروج و فراگیر

رانیـ فراگمتحول نمود. در راستاي تقویت و اجـراي تفکـر انتقـادي در بـین     دارد آنزیادي بر دیتأککه فریره لهأمسمانند حل 
منظـور بـه توانـد یمـ ي از مراکز تحقیقات به کشاورزان اکتفا کند بلکـه  رآونوبه انتقال صرفاًي ترویجی نباید هاآموزشکشاورز،

و پرسـش و پاسـخ  وشـنود گفـت ازآنپـس سخنرانی واقدام به برگزاري جلساتهاآنبا شرایط يرآونوتشخیص نیاز و تناسب 
منجـر بـه   توانـد یمـ ارائه دهنـد. ایـن روش   هاچالشمناسبی را در مورد مشکالت و حلراهکه فراگیران بتوانند نماید تا زمانی

.در مباحث انتقادي اجتماعی و مدنی نیز شودرانیفراگمشارکت يسازنهیزم

منابع
يتوانمندسـاز بـر  دیـ تأکتخصصـی بـا   يهاآموزشریتأث). بررسی 1393(.راشراقی سامانی، ، ع.، ودیپور سعالیاس پوریان، م.، 

مجلـه علـوم تـرویج و آمـوزش     مورد مطالعه در سطح سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان ایـالم).      (شغلی منابع انسانی
37-50صص .1، شماره 10جلد ،کشاورزي

ي در شهرسـتان دماونـد.   دارمرتـع هاي ترویجی مجریان طرح–). بررسی نیازهاي آموزشی 1382و محبوبی، آ. (،میردامادي، م.
.17-32، صص 1شماره ، 9، دوره نشریه علوم کشاورزي

، 1جلـد  ،مجلـه روانشناسـی و علـوم تربیتـی    . سؤال محورتیبررسی ابعاد نظري و عملی تعلیم و ترب). 1374(.، ميمهر محمد
.75-63، 2شماره 

فریره، ایوان الـیچ و هنـري ژیـرو. سـومین کنفـرانس      بر آراء پائولودیتأک). بررسی تعلیم و تربیت انتقادي با 1394مرادي، ص. (
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the attitude of extension experts of Alborz province Agricultural
Jihad Organization towards Paolo Freire's educational perspective. This study examined the extent of
implementation, feasibility, and importance of this approach in informal training courses of Agricultural Jihad
Organization. Present study was a descriptive correlational research and survey technique was employed in its
data collection process. The statistical population consisted of all experts of Alborz Agricultural Jihad
Organization which was studied in full. The data collection tool was a six-part questionnaire that developed
based on Paulo Freire's point of views. Its validity was tested by Extractive Mean Variance test, Cross-sectional
Load test, Fornell and Larker test, and Multi-method test. The reliability of research instrument was confirmed
using Cronbach's Alpha coefficients, Composite Reliability values, and Joint Reliability test. Data analysis was
carried out in two separate parts including descriptive and inferential statistics by means of SPSS22 and Smart
PLS3 statistical packages. Findings showed that extensional training courses had less role in emancipatory
trainings for improving critical thinking of agricultural learners. In spite of the fact that the population of interest
was aware of the importance of providing education consistent with Freire's view about unti-oppressive and
destructor of stratified structure, emancipatory and critical thinking components were of less feasibility in
current situation of the country.

Keywords: Paulo Freire, Agricultural Extension, Educational Perspective, Extension Staff Experts.

1 M.Sc. Student of Agricultural Extension and Education, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor of Agricultural Extension and Education, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Student of Agricultural Extension and Education, University of Tehran, Tehran, Iran.
* Corresponding Author, Email: izadi.hoda@ut.ac.ir


