
شماره 59
زمستان 1400

11فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

   تاثیر آموزش های غیررسمی مهارتی بهره برداران دام و دامپزشکی در استان 
البرز

مجیدرضا خداوردیان، داوود حاجی میر رحیمی، شهرام مقدس فریمانی ، سهیل قائم مقامی، امید جمشیدی
1- استادیارموسسه آموزش وترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،تهران،ایران

2- دانشیار مرکز آموزش امام خمینی)ره(، سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،تهران،ایران
3- استادیارموسسه آموزش وترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،تهران،ایران
 ۴-استادیارموسسه اموزش وترویج کشاورزی،سازمان تحقیقات ،آموزش وترویج کشاورزی،تهران،ایران

۵-استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

 

چکیده
درچنـد دهـه اخیـر وزارت جهـاد کشـاورزی، آمـوزش هـای مهارتـی غیـر رسـمی بهـره بـرداران را بـا هـدف اشـاعه 
فناوري هـاي نویـن برگـزار مـی کنـد. با توجه بـه اهمیت موضوع، همه سـاله برنامه ریـزان درپی بررسـی تحقق هدف های 
ایـن آموزش هـا هسـتند. ارزشـیابي تاثیـردوره هـاي آموزشـي، مـی توانـد چشـم انـدازی روشـن از چنـد و چـون فعالیت 
هـاي آموزشـي بـراي دسـت انـدرکاران سـتادی و مدیران اجرایـي بخش کشـاورزی فراهـم آورد. لذا این پژوهـش با هدف 
بررسـی تاثیر آموزش های غیررسـمی مهارتی بهره برداران دام و دامپزشـکی در اسـتان البرز انجام شـده اسـت. روش این 
پژوهـش علّی-مقایسـه ای بـوده و داده ها از طریق پرسشـنامه محقق سـاخته درقالب طیف پنج رتبـه ای لیکرت گردآوری 
شـده اسـت. جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق را شـرکت کننـدگان دوره های آموزشـی مهارتـی بهره بـرداران در زمینـه دام و 
دامپزشـکی اسـتان البـرز طـی سـال هـای 1398و1399 تشـکیل دادنـد) N= 111۴(. حجـم نمونه بـا اسـتفاده از فرمول 
کوکـران 212 نفـر بـرآورد شـد. بـه منظورگزینش نمونه ها از روش تصادفی طبقه-ای با انتسـاب متناسـب اسـتفاده شـد. 
روایـی ابـزار تحقیـق با نظرسـنجی از متخصصان سـازمان تحقیقـات، آموزش و ترویج کشـاورزی تامین شـد. تعیین پایایی 
ابـزار تحقیـق بـا اسـتفاده از روش آزمـون پیش آهنگ و تکمیل پرسشـنامه ها توسـط یک گـروه 30 نفـره از جامعه آماری 
خـارج از حجـم نمونـه و محاسـبه مقدارهای ضریـب تتای ترتیبـی )θ = 0/81 -0/98( و با بهره گیری از نـرم افزار R انجام 
شـد. یافته هـای رگرسـیون ترتیبی گویای این اسـت که از بین ویژگی های دوره آموزشـی، آموزشـگر، محتـوا، متغییرهای 
"میـزان سـاعت های عملـی دوره، آسـانگری و قابـل درک بـودن مطالـب، میزان مهـارت عملی مربـی و میزان اسـتفاده از 

بازدیدهـاي علمـي و تخصصـي در طول دوره" درسـطح معنی داری ۵ % و میزان مهارت عملی مربی در سـطح1 +  در مدل 
باقـی ماندنـد. همچنیـن نتایج آزمون نافراسـنجه ویلکاکسـون نشـان داد در پنج شـاخص افزایش دانش فنـی بهره برداران، 
افزایـش مهـارت بهره-بـرداران، افزایـش درآمـد و بهبـود معیشـت بهره بـرداران، بهبود وضعیـت انگیزش و رضایت شـغلی 
و افزایـش کمـی و ارتقـای کیفـی تولیـدات بین پیـش از شـرکت در دوره و پس از آن اختـاف معنی دار آماری در سـطح 

99 درصـد اطمینـان وجود دارد.
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مقدمه
بـدون تردیـد اهمیـت آموزش بـه عنوان یکـي از موضوع 
هـای بسـیار مهـم و زیربنـاي فرآینـد توسـعه در جامعه های 
مختلـف بـر هیـچ کس پوشـیده نبوده چـرا که وجـود نیروي 
انسـاني ماهر و متخصـص از جمله عامل های فرآیند توسـعه 
اقتصـادي- اجتماعـي هـر جامعه به شـمار مي آیـد.  به طور 
اصولـی ایجـاد بینـش و تفکر بهینه سـازی پیوسـته تولید در 
بهره بـرداران بنیادی ترین و فراگیرتریـن هدف نظام آموزش 
وترویج بوده و براي این منظور از ابزارهاي پرشـماری استفاده 
مـی شـود کـه برنامه هاي آموزشـی و ترویجـی از جمله مهم 
تریـن و متـداول تریـن ابزارهـاي دسـتیابی نظـام مذکـور به 
ایـن هـدف هـا اسـت)حاجی میررحیمـی، 139۵(. در بخش 
کشـاورزي،  آموزش بهـره برداران عهـده دار تعیین، کاربرد و 
اشـاعه فنـاوري هاي نوین اسـت، ایـن نهاد با شـناخت کافی 
از همـه زمینه هـا، امکانـات و کمبودهـاي موجـود مـی تواند 
دانـش فنی و فناوري هاي مناسـب را شناسـایی، شـیوه هاي 
مناسـب انتقـال را مشـخص و برنامـه هـاي آموزشـی را براي 

بهره بـرداران طرح ریـزی کند )عباسـی رسـتمی و همکاران، 

139۵(. آمـوزش دانـش فنـی و فراهـم کردن شـرایط کاربرد 

مهـارت ها توسـط بهره برداران از طریـق برنامه هاي ترویجی 

مبنـای توسـعه کشـاورزي را تشـکیل مـی دهد)میرگوهـر و 

موحـد محمـدی، 2009(آمـوزش بهـره برداران کشـاورزي با 

اسـتفاده از روش هـاي مختلـف و ابـزار و امکانـات مناسـب 

آموزشـی در راسـتاي هـدف هـای مـورد نظـر، مخاطبـان و 

ذینفعـان خویـش را مـورد آموزش قـرار داده تـا تغییرپذیری 

هـای الزم در دانـش، بینـش، نگـرش و ارتقـاي مهارت هـای 

الزم در آنـان بـه وجـود آورد )سـلوکی وچیـذری، 1390(. 

بهبـود دانـش و مهارت کشـاورزان شـامل فنـاوری ها و روش 

هـاي نوینی اسـت کـه بتواند سـطح قابلیت تولید کشـاورزان 

را به طـور چشـم گیری افزایـش دهـد )عباسـی رسـتمی و 

 .)139۵ همکاران، 

چالشـی کـه آمـوزش بهـره بـرداران کشـاورزي بـا آن 
روبه رو هسـتند، چگونگـی بهنگام و بهینه سـازی انتقال این 
دانـش فنـی از محـل اصلی تولیـد )مرکز هـای تحقیقاتی( به 
صـورت دانـش کاربـردي کشـاورزي بـه بهره بـرداران، یعنی 
کشـاورزان اسـت .آموزش بهره برداران کشـاورزی با اسـتفاده 
از روشـهاي مختلـف، ابـزار و امکانـات مناسـب آموزشـی در 
راسـتاي هدف هـای موردنظـر، تغییرپذیـری هـای الزم در 
دانـش، بینـش، نگـرش و ارتقـاء مهـارت آنـان به وجـود می 
آورد  و بـا به کارگیـري یافته هـاي علمی و فنـی نوین، بهره-

وري بهتـري از کار و افزایـش تولیـد حاصل شـده و در نهایًت 
افزایـش درآمـد موجـب آسـانگری شـرایط بهتـر در زندگـی 
اعضـاء و ذینفعـان خواهـد شد)سـلوکی و چیـذری، 1390(.

بنابـر ایـن آمـوزش هـای غیر رسـمی مهارتـی بهره بـرداران 
کشـاورزي بـا هـدف توسـعه منبـع هـای انسـاني شـاغل در 
بخـش تولید کشـاورزي کارآمـدی واهمیت فراوان مي باشـد.

دوره  هـر  هـای  ضـرورت  از  یکـي  داوری،  و  ارزشـیابي 
آموزشـي مـي باشـد از آنجـا کـه انسـان موجـودي اجتماعي 
اسـت و عاقمنـد اسـت کـه از منبـع هـای مـادي و انسـاني 
موجـود بیشـترین بهره را ببـرد بنابراین از داوری و ارزشـیابي 
نیـز در زندگـي روزمـره در جهـت رفـع نیازهـاي  زندگـي )از 
سـاده تریـن تـا پیچیده تریـن آنها( بهـره مي برد )سـاعتچی، 
هـای  مرحلـه  تریـن  مهـم  از  یکـی  ارزشـیابی   .)1389
برنامه ریـزي آموزشـی اسـت کـه انجـام بهینـه و بهنـگام آن 
اطاعـات بسـیار سـودمندی را دربـاره چگونگـی طرح ریـزي 
و اجـراي برنامـه هـاي آموزشـی فراهـم می کنـد و مبنـاي 
سـودمندی بـرای ارزیابـی عملکـرد آموزشـی بـه دسـت مـی 
دهد)عزیـزی خالخیلـی، 1396(. علـی رغـم اینکـه در بخش 
کشـاورزی مجموعـه ای از آمـوزش هـای مهارتی غیررسـمی 
بـه منظـور افزایـش مهـارت و توانمنـدی هـای بهره بـرداران 
بخـش اجـرا می شـود. لیکـن بررسـی های  جامعـی درزمینه 
ارزشـیابی تاثیـر ایـن دوره صـورت نگرفتـه اسـت.در مـورد 
ارزشـیابی آموزشـی بایـد اشـاره کـرد کـه از آن توصیـف و 
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ارزشـیابی،  اسـت.هدف  شـده  ارائـه  گوناگونـی  تعبیر هـای 
گـردآوری داده هـا برای بهبـود فرایند برنامه ریزی اسـت.باید 
توجه داشـت که ارزشـیابی تنهـا یک بار پس از اجـرای برنامه 
آموزشـی انجـام نمـی پذیرد بلکـه در طـول اجـرای برنامه به 
گونـه ای پیوسـته بایـد انجـام گیـرد تا تطبیـق عملکـرد را با 
هـدف برنامه امـکان پذیـر سازد.ارزشـیابی به عنـوان جریانی 
تلقـی مـی شـود کـه داده هـای الزم بـرای تصمیـم گیـری 
فراهـم مـی شـود.در ارزشـیابی برونـداد نظـام آموزشـی بایـد 
دربـاره تغییرپذیری هـای حاصـل در دانش، نگـرش و توانایی 
هـای پـرورش یافتـه داوری کـرد .دامنـه تغییرپذیری هـای 
بروندادآموزشـی )دانـش، نگـرش و مهـارت هـا( را می تـوان 
برحسـب متغییرهایی از جمله سـابقه اجتماعـی و اقتصادی و 
امثـال آن تجزیـه و تحلیل و ارزشـیابی کرد..منظور از داشـتن 
ایـن متغیرهـای تعدیل کننده، ممکن اسـت تغییـرات حاصل 
از اجـرای سیاسـت هـای افزایـش کارآیـی را نمایـان کنـد 
)چاپمـن1 ،2008(  دریـک ارزشـیابي دقیق علمي الزم اسـت 
تـا نقطـه هـای قـوت و ضعـف و همچنیـن میزان رسـیدن به 
هـدف هـا یا همـان اثربخشـي این آمـوزش ها را نشـان دهد. 
آمـوزش هـای مهارتـی غیر رسـمی بهـره بـرداران نوعی 
آمـوزش مهارتـی اسـت که بـر مبنای شـرح وظایـف هر یک 
از حرفـه های بخش کشـاورزی و منابـع طبیعی در چارچوب 
اسـتانداردهای آموزشـی بـه اجـرا در می آید.ایـن دوره هـا 
شـامل دوره هـای آموزشـی کوتـاه مدتـی اسـت که بـا هدف 
ارتقـای دانـش فنی ، مهـارت وافزایش کمی وکیفـی تولیدها 
وایجـاد وتثبیت شـغل بهره بـرداران بخش کشـاورزی برگزار 

می شـود.)دفتر آمـوزش بهره بـرداران کشـاورزی، 1399(.
حـال بـا نگاهـي به وضعیـت آموزش هـای بهره بـرداران 
آمـوزش  یابیـم کـه موسسـه  کشـاورزي در کشـور درمـی 
وترویـج کشـاورزی در ایـن زمینـه محدودیـت هـاي زیـادي 
بـراي گسـترش برنامـه هـاي آموزشـي در سـطح پهنـه های 
تولیـدی و دامـداری هـای روسـتایی دارد وتدابیـر مختلفـي 
بـراي چیرگـی بـر ایـن محدودیـت و جبـران کمبـود نیروي 

انسـاني اندیشـیده شـده اسـت کـه یکـي از مهـم تریـن آنها 
آمـوزش  هـای  دوره  پیوسـته  ارزشـیابی  نظـام  از  اسـتفاده 
مهارتـی بهـره بـرداران مـی باشـد. بدیهـی اسـت کـه بـرای 
اطـاع و اگاهـی دقیـق و مسـتمر از وضعیـت آمـوزش هـای 
بهره برداران حوزه دام ودام پزشـکی الزم اسـت که شـاخص 
هـای مناسـبی بـرای ارزشـیابی  برنامـه را در اختیـار داشـته 
باشـیم تـا بـا اتکاء بـر آن ها آموزش ها برحسـب نیـاز،  مورد 
ارزشـیابي همـه سـو نگر قرار گیـرد، در وهلـه اول نقطه های 
ضعـف و قـوت بـه گونـه اي نظـام پذیر، آشـکار می شـود در 
مرحلـه بعـد نسـبت به اصـاح فرآیند آمـوزش ها بـر مبنای 
نتایـج ایـن پژوهـش اقـدام مـی شـود و در نهایـت  در پـی 
آگاهـي هـای سـازمان یافته از نتایج از یکسـو امـکان تصمیم 
سـازي پایـدار خردمندانه، بلندمـدت و یکپارچه آموزش های 
مهارتـی بهره برداران دام ودامپزشـکی برای سیاسـت گذاران 
وبرنامـه ریـزان موسسـه آمـوزش وترویـج کشـاورزی فراهـم 
مـی شـود و از دیگرسـوي نتایـج ایـن پژوهـش مـی تواند به 
دسـتیابی هدف های سـند چشـم انداز برنامه ششـم توسـعه 
کشـور نیزکمک کند. دوره های آموزشـی که هرسـال توسط 
مرکز هـای تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و بـا مشـارکت 
مدیریـت هماهنگـی ترویـج اسـتان هـا و مرکز هـای جهـاد 
کشـاورزی در سـطح دهسـتان ها برگزار می شـود به صورت 
دوره هـای آموزشـی مهارتـی چند روزه اسـت کـه به صورت 
نظـری و عملـی انجـام مـی پذیرد.درهمیـن راسـتا برامبنای 
آمـار دفترآمـوزش بهـره بـرداران کشـاورزی طـی سـال های 
ودامپزشـکی  دام  آموزشـی  دوره  و1399عملکـرد   1398
درسـطح کشـور بیـش از 2 هـزار دوره، 38 هزار نفـر و حدود 
2۴0 هـزار نفـر روز بـوده اسـت)دفتر آمـوزش بهـره بـرداران 
کشـاورزی، 1399(. امـا طـی ایـن زمـان، تاثیر ایـن دوره ها 
بازبینی ارزشـیابی نشـده است.  بنابراین ارزشـیابي تاثیردوره 
هـاي آموزشـي، مـی توانـد چشـم انـدازی روشـن از چنـد و 
چـون فعالیـت هاي آموزشـي بـراي برنامـه ریزان سـتادی و 
مدیـران اجرایـي بخش کشـاورزی فراهم آورد.بـر همین مبنا 
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ایـن تحقیق، به بررسـي میزان اثربخشـي دوره هـای آموزش 
بهـره بـرداران دام و دامپزشـکی و ارائـه راهکارهـای ارتقـای 
آن مـی پـردازد. دراینجـا بـه برخـی پیشـینه های پژوهشـی 

مرتبـط پرداخته شـده اسـت. 
خداوردیـان وهمکاران )138۵( دربررسـی هـای خود به 
تحلیـل عاملـي سـودمندي دوره هـاي آموزش فنـي و حرفه 
اي غیررسـمي براي شاغان روستایي اسـتان تهران،پرداخته 
انـد نتایـج نشـان داد سـودمندي محتواي آموزشـي، شـامل 
قابـل درک و فهـم بـودن ، جدیـد وسـودمند و مؤثـر بـودن 
شـغلي  نیازهـاي  بـا  آن  سـازگاری  و  آموزشـي  محتـواي 
روي  گـذار  اثـر  عامـل  تریـن  مهـم  عنـوان  بـه  کارآمـوزان 
سـودمندي دوره هاي آموزشـي براي کارآموزان معرفي شـده 
بـه  میـزان  مربیـان،  تدریـس  پیشـینه  همچنیـن  اسـت. 
کارگیري مواد و رسـانه هاي آموزشـي وتجهیـزات تخصصی، 
روش  وگزینـش  آموزشـي  روش هـاي  بکارگیـري  میـزان 
تدریـس مناسـب، ردیابـي شـغلي و ارتقـاء آگاهـي و مهارت 
کارآمـوزان و آزمـون پایـان دوره رابطه مثبـت و معني داری با 
سـودمندي دوره آموزشي داشته اسـت.علی-بیگی وهمکاران 
)1390( تحقیقـی با عنوان؛ ارزشـیابی طرح ترویجی تسـریع 
انتقـال یافته هـا از دیدگاه کشـاورزان مجری طرح در اسـتان 
کرمانشـاه انجـام دادند. نتایج این ارزشـیابي نشـان داد ایجاد 
ارتبـاط مؤثـر بیـن کشـاورزان، مروجـان و محققان، سـرعت 
بخشـیدن بـه انتشـار یافته هـاي تحقیقاتـي قابـل کاربـرد و 
سـازگار بـا شـرایط اقلیمـي کشـاورزان، افزایش مشـارکت و 
همـکاري در بیـن کشـاورزان و افزایـش عملکـرد در واحـد 
سـطح بـه عنـوان مهم تریـن نقطـه های قـوت و بـی توجهی 
افزایـش هزینه هـاي تولیـد  بـه دانـش بومـي کشـاورزان و 
نسـبت بـه روش هاي سـنتي به عنـوان مهم تریـن نقطه های 
ضعـف طـرح مورد نظر شـناخته شـدند. حامـدي اوغولبیک) 
1392 ( در تحقیقـي بـا عنـوان "ارزیابي عامل هـاي مؤثر بر 
اثربخشـي دوره هاي آموزشـي تلقیح مصنوعي دام در اسـتان 
زنجـان" بیـن متغیرهـاي انگیـزه و عاقـه، تجربـه، سـواد و 

درآمـد شـرکت کننـدگان بـا اثربخشـي دوره هاي آموزشـي 
رابطـه معنـي داري مشـاهده کرد.براتی و همـکاران )1393( 
بـه  اسـتان اصفهـان نسـبت  نگـرش و گرایـش کشـاورزان 
شـرکت در دوره هـای آموزشـی و ترویجی کشـاورزی بر پایه 
مـدل فیش بایـن – آیزن را ارزیابی کردند. نتایج نشــان داد، 
نگــرش و هنجــار ذهنــی مثبـت کشــاورزان نســبت بـه 
دوره هــای آموزشــی ترویجی، منجــر به افزایــش گرایش 
آنــان بـه شــرکت در ایـن دوره ها شــده اسـت. همچنین، 
وجــود ارتباط بین نگرش کشــاورزان نســبت بـه دوره ها و 
گرایــش آنان به ایــن دوره هــا از یــک ســو، و از ســوی 
دیگــر، بیــن گرایش کشــاورزان بــه دوره ها و شـرکت در 
و  امیـن  چهارسـوقی  اسـت.  شــده  تاییـد  دوره هـا،  ایــن 
همـکاران )1393( تاثیـر دوره هـای آموزشـی مرتعـداری در 
حفاظـت از مرتـع شهرسـتان مهران و عامل هـای مؤثر بر آن 
را بررسـی کـرد. یافتـه هـای پژوهـش نشـان دادند کـه بین 
طـرح  پوشـش  زیـر  مرتـع  گسـتره  مسـتقل  متغیرهـای 
سـالیانه،  درآمـد  میـزان  مرتعـداری،  پیشـینه  مرتعـداری، 
گسـتره مرتـع واگـذار شـده، شـمار دام، بارهـای شـرکت در 
دوره هـای آموزشـی مرتـع داری و میزان اسـتفاده از راه های 
ارتباطـی، بـا تاثیـر دوره هـای آموزشـی مرتعـداری رابطـه 
مثبـت و معنـی دار وجـود دارد. همچنیـن، بـر پایـه تحلیـل 
رگرسـیون ترتیبـی، سـهم متغیر مسـتقل میزان اسـتفاده از 
راه هـای ارتباطـی در تبییـن متغیـر وابسـته تاثیر آموزشـی 
بیش از دیگر متغیرها اسـت. موحـدي و همکاران)1393( در 
نتایـج تحقیقـي بـا عنـوان" بررسـي اثربخشـي دوره هـاي 
آموزشـي شـرکت تعاونـي مرغـداران اسـتان سـمنان" نتایج 
ایـن تحقیق نشـان داد کـه متغیرهاي مکان اجـراي آموزش، 
روش هـاي آمـوزش، امکانـات و تجهیزات آموزشـی، محتوا و 
مطالـب آموزشـي، سـن، شـرایط برگـزاري دوره هـاي، کادر 
آموزشـي، توانایـي هـا و دانش مدرس، طـول دوره، نو وجالب 
توجـه بـود و فضـاي فیزیکـي محـل برگـزاري، بـا متفیرهاي 
وابسـته )اثربخشـي دوره هاي آموزشـي( رابطه معنادار دارند. 
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از بیـن متغیرهاي مورد بررسـی سـه متغیر شـرایط مناسـب 
برگـزاري دوره هـاي آموزشـي، توانایـي ها و دانـش مدرس و 
کـم وکیـف فضـاي فیزیکي محـل برگـزاري دوره بیشـترین 
حاجـی  انـد.  داشـته  هـا  دوره  اثربخشـي  در  را  تأثیـر 
میررحیمـی)139۵( در پژوهشـی بـه بررسـی سـطح رضایت 
ترویجـی  آموزشـی-  فعالیت هـاي  از  دامـدار  روسـتاییان 
سـازمان جهادکشـاورزي اسـتان قم پرداخت. یافته ها نشـان 
داد کـه میـزان رضایـت روسـتاییان دامـدار از برنامه هـاي 
آموزشـی – ترویجـی باالتـراز حد متوسـط اسـت. بیشـترین 
میـزان رضایـت از تـوان فنی مروجـان و کارشناسـان ترویج، 
میـزان دسترسـی بـه هـدف و محتـواي آموزشـی و کمترین 
بیرونـی، میـزان  ازامکانـات و شـرایط  نیـز  میـزان رضایـت 
مشـارکت روسـتاییان واطـاع رسـانی برنامه هاي آموزشـی- 
وضـع  سـواد،  متغیـر  چهـار  برایـن،  افـزون  بـود.  ترویجـی 
اقتصادي خانواده، میزان مشـارکت در برنامه هاي آموزشـی- 
اختـاف  ترویجـی و محـل کسـب غالـب درآمـد زندگـی، 
معنـی داري در میـزان رضایـت آزمودنی ها ایجاد کـرده بود. 
تحلیـل رگرسـیونی نشـان داد کـه سـه متغیـر مسـتقل “ 
شـناخت دامـدار نمونه“، “ سـطح زمیـن زراعی“ و “ تشـویق 
فرزنـدان بـه انتخاب شـغل دامـداري“ تأثیـر معنـی داري بر 
میـزان رضایـت روسـتاییان دامـدار از برنامه هاي آموزشـی– 
تحقیقـی  در   )139۵( رسـتمی  عباسـی  دارنـد.  ترویجـی 
باعنـوان "تحلیـل اثربخشـي فعالیـت هاي آموزشـي ترویجي 
بـا  توتـون کار  کشـاورزان  دانـش  سـطح  ارتقـاي  پیرامـون 
مدل یابـي معادله های سـاختاري" دریافتند که اثربخشـي از 
عنصـر هـای مختلـف تأثیر مـي پذیرد کـه مهم تریـن عامل 
مؤثـر بـر اثربخشـي فعالیت هـاي آموزشـي ترویجـي، متغیر 
محتـواي فعالیـت هـاي آموزشـي و ترویجـي اسـت. عزیـزی 
شـغلی  آموزشـهای  تاثیـر  بررسـی  بـه   )1396( خالخیلـی 
کشـاورزان در شهرسـتان پاسـارگاد پرداخـت. نتایج پژوهش 
نشـان داد انگیـزه اصلـی افـراد از شـرکت در دوره، افزایـش 
آگاهـی هـا ودانـش آنـان درزمینـه هـای بهبـود کمیـت و 

کیفیـت محصول های کشـاورزي بوده اسـت. میـزان رضایت 
افراد شـرکت کننده در سـه بعـد میزان رضایت از آموزشـگر، 
رضایـت از روش و محتـواي آموزشـی و رضایـت از امکانات و 
مـدت زمـان آمـوزش باالتـر از متوسـط بوده اسـت. مقایسـه 
میانگیـن نگـرش و دانش نسـبت بـه تولید پوسـان کرمی در 
پیش و پـس از برگزاري دوره نشـان دهنده تفـاوت معنی دار 
بیـن آنـان بـود و پـس از برگـزاري دوره شـرکت کنندگان 
داراي نگـرش و دانـش باالتـري بودنـد. برمبنـای نتایـج براي 
برگـزاري دوره  هـا، نیازسـنجی از افـراد چنـدان انجـام نمی 
شـود. مؤمنی هالـی و همـکاران)1396( بـه ارزیابـی تاثیـر 
طـرح همـگام بـا کشـاورز شـالیکاران آمـل پرداختنـد  نتایج 
نشـان داد، طـرح تـا حد زیـادی بـر ویژگی هـای یادگیری و 
رفتـاری شـالیکاران تاثیرگـذار بوده اسـت. همچنین میانگین 
تجربـی ویژگـی های واکنشـی و رفتـاری شـالیکاران به طور 
معنـی داری باالتـر از میانگین نظری بوده اسـت ونیزطرح در 
بهبـود دانـش ارتقـای تولید محصول شـالیکاران آمـل تا حد 
زیـادی موثـر بـوده اسـت. مـرادی و همـکاران )1398( در 
تحقیقـی کـه به بررسـی تاثیر آموزشـی تولیدکننـدگان برتر 
کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  داشـت  اختصـاص  باغـی 
بهره بـرداران برتـر مـی توانند در ابعـاد مختلف آموزشـی اثر 
بخـش و تاثیرگذار باشـند. بیشـترین تأثیر بهره بـرداران برتر 
بـر افزایـش عملکـرد و کاهش هزینـه ها و در رتبـه بعدی به 
کارگیـری فنـاوری نویـن و کمتریـن تاثیرگـذاری در حفـظ 
محیط زیسـت و اسـتفاده بهینه از نهاده ها می باشـد..تاتاری 
و همکاران )1398( در تحقیقی دوره ها و ابزارهای آموزشـی 
مختلف بر نگرش محیط زیسـتی روسـتاییان )مورد بررسـی: 
روسـتاهای شهرسـتان دوره چگنـی( را ارزیابـی کردند. نتایج 
باالتریـن  روسـتاییان  کـه  بـود  ایـن  گویـای  تحقیـق  ایـن 
نمره هـای ارزیابـی از کیفیـت آمـوزش هـای ارائه شـده را به 
ترتیـب بـه مؤلفه هـای افزایش آگاهـی از اهمیـت جنگل ها 
و مرتـع هـا ، تغییـر در رویـه ی افـراد در برخـورد بـا منابـع 
طبیعـی ، تأثیـر در دیـدگاه افراد نسـبت به حفاظـت از منابع 
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طبیعـی ، اختصـاص دادنـد. 90 درصـد از افـراد برایـن بـاور 
بودنـد کـه شـرکت در ایـن دوره هـا باعـث افزایـش آگاهـی 
شـان از اهمیـت جنـگل هـا و مرتـع هـا شـده و به بـاور 8۵ 
درصـد افـراد نیـز، ایـن دوره هـا باعـث تغییـر رفتـار آنها در 
برخورد با منابع طبیعی شـده اسـت. نتایج مقایسـه میانگین 
نشـان داد کـه شـرکت در دوره هـای آموزشـی و اسـتفاده از 
ابـزار مناسـب مـی تواند باعث بهبـود دیدگاه مردم نسـبت به 
منابـع طبیعـی و تمایـل آنهـا بـه حفاظـت شـود. محمدی و 
عواطفـی اکمـل )1۴00( بـه تحلیـل بازدارنـده هـای تاثیـر 
دوره هـای ترویج کشـاورزی در اسـتان کرمانشـاه پرداختند. 
ایـن پژوهـش از نـوع کاربـردی و اکتشـافی بـود. نتایـج ایـن 
پژوهـش نشـان داد کـه بازدارنـده هـای تاثیـر دوره هـای 
ترویجـی را مـی توان در پنـج عامل کلی خاصـه کرد که در 
مجمـوع 70 درصـد از تغییرهـای متغییـر وابسـته را تبییـن 
کـرد. "نبود تناسـب محتـوای دوره بـا زمان و نیاز کشـاورز" 
بـه عنـوان مهم تریـن مانـع تاثیر در نظـر گرفته شـد. افزون 
بـر ایـن، " نداشـتن نگرش مثبـت مروجان و کشـاورزان" ، " 
نبـود زمینه مشـارکت کشـاورزان در برنامه ریـزي دوره هاي 
ترویجـی" ، " بـه روز نبودن و حرفه اي نبودن آموزشـگران" 
و " ضعـف مدیریـت و کنترل کیفیـت دوره هاي ترویجی" به 
ترتیـب به عنـوان دیگـر بازدارنـده هامهـم تاثیـر دوره هـاي 
ترویجی شـناخته شـدند. آدسـوجي و همکاران2 )2006( در 
پژوهشـی نیازهـاي آموزشـي کشـاورزان بـراي توسـعه کار 
آینـده ترویـج کشـاورزي در یکـي از ایالـت هـاي نیجریـه 
ارزیابـي کردنـد. نتایـج بیانگـر رابطه منفي اما معنـي دار بین 
سـال هـاي آمـوزش و نیازهـاي آموزشـي بیان شـده توسـط 
کشـاورزان اسـت. همچنین ضریب همبسـتگي نشـان داد که 
انـدازه خانـوار، انـدازه زمیـن زراعـي، زمـان سـپري شـده در 
کشـتزار و افـراد شـرکت کننـده در آمـوزش هـا داراي رابطه 
مثبـت و معنـي دار بـوده اسـت.نتایج ایـن بررسـی همچنین 
نشـان داد کـه کارکنـان ترویـج و نهـاد هـای مرتبـط بایـد 
برنامـه هـاي ترویجي منظم براي کشـتزار هـای منطقه مورد 

نظـر داشـته باشـند. در عیـن حـال با شناسـایي نقطـه های 
قـوت و ضعـف انجمـن هـاي محلـي مسـئله های سـه جانبه 
نبـود یـا هزینه بـاالي نهاده هـا، نبود سـرمایه آغـاز و اجراي 
زمیـن مي تواند کاهش یافته و مرتفع شـود. سـرور3 )2007( 
در تحقیـق خـود تاثیـر برنامـه هـای آموزشـی مربـوط بـه 
توسـعه کشـاورزی در گروه کشـاورزان دامدار جنـوب اتیوپی 
را بررسـی کردنـد. نتایـج تحقیـق نشـان داد که بیـن مفهوم 
مطالـب آمـوزش داده شـده بـا نیـاز واقعـی دامـداران تفاوت 
معنـی داری وجـود دارد. برنامـه ریـزی دوره هـا بـه صـورت 
متمرکـز و از بـاال به پایین انجام می شـود و مشـارکت در آن 
نقشـی نـدارد از ایـن رو عملکـرد وتولیدهـای آنـان تفـاوت 
شـایان ماحظـه ای را پیـدا نکرده اسـت. فـاروق و همکاران۴ 
)2010(در پژوهشـی بـه این نتیجه دسـت یافتنـد که حدود 
81درصد مشـکات ترویج کشـاورزي پاکسـتان در زمینه ي 
نبـود زمینـه هـای ارائـه آموزش هـاي مهارتـی مـورد نیاز به 
کشـاورزان اسـت؛ 1۵درصـد چالـش هـاي موجود بـه ارتباط 
ضعیـف بیـن ترویـج و تحقیـق مربـوط مـی شـود و چهـار 
درصـد نیز ناشـی از مشـکات سـرمایه گذاري درکشـور می 
باشـد. توومبـا۵ )2011( در تحقیـق خود با عنـوان علت های 
ارزشـیابی برنامـه هـای توسـعه وترویـج کشـاورزی بـه ایـن 
نتیجـه رسـید کـه ارزشـیابی برنامـه هـای توسـعه وترویـج 
کشـاورزی منجـر بـه تولیـد اطاعات وکسـب نتایـج وتجربه 
هایـی می شـود کـه در تصمیم گیری آینده بسـیار سـودمند 
وکارسـاز اسـت اعـم ارزشـیابی برنامـه هـای ترویجی شـامل 
ایـن اسـت کـه ارزشـیابی کـه تنهـا بـه دنبـال خـوب نشـان 
دادن یـک برنامـه ویـا به طور کلـی نامطلوب جلـوه دادن آن 
اسـت دروغیـن وغیـر قانونـی اسـت ،برنامـه بایـد در مقابـل 
منبع هایـی کـه صـرف مـی کنـد پاسـخگو باشـد. سـینگ و 
همـکاران6 )2011( برنامـه هـای آموزشـی مهارتـی بخـش 
کشـاورزی برگزار شـده توسـط مرکز های علـوم زراعی ایالت 
پنجـاب هنـد ارزشـیابی شـد در ایـن تحقیـق اثرگذار هـا و 
پیامدهـای ایـن دوره هـای مهارتـی سـنجش شـد . نتایـج 



شماره ۵9
زمستان 1۴00

17فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

نشـان داد که 20 و ۵1 درصد از کشـاورزان پس از این دوره 
هـا بـه حرفـه های زنبـورداری و پرورش قارچ مشـغول شـده 
و آنـرا ادامـه دادنـد. به طـور میانگین نیـز درآمـد خانوارهای 
قـارچ 2۴ درصـد  دهنـده  پـرورش  و  زنبـوردار ۴9 درصـد 
افزایـش پیـدا کـرده اسـت. بـورس7 )2012( در تحقیقـی 
باعنـوان ارزیابـی سـاختارمند در ترویج کشـاورزی بـا بودجه 
دولتـی در سـومالی بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه  از سـال هـا 
پیـش، ترویـج کشـاورزی سـنتی، تحـت دگرگونـی و اصاح 
هـای شـدیدی قـرار گرفتـه اسـت، و راهبردهای بسـیاری به 
منظـور افزایـش کارایـی و کـم هزینه بـودن ایـن برنامه های 
آموزشـی ارائه شـده اسـت. افزون بـر برنامه هـای درآمد زای 
سـنتی کـه سـرمایه های آنهـا از ناحیـة دولت تامین شـده و 
خدمـات آنهـا به طـور غیر دولتی ارائه می شـود، مـورد توجه 
خـاص قـرار گرفته است،سـرمایه گـذاری خصوصـی همراه با 
ارائـه عمومـی خدمـات، کـه در واقـع بـه منزله دسـتمزد در 
قبـال ارائـه خدمـات بـرای افزایـش کمـی وارتقـای کیفـی 
تولیداهای کشـاورزان به شـمار می آید. ملینـدا8 )2013( در 
تحقیـق خـود تحـت عنـوان ارزشـیابی برنامـه هـای ترویـج 
کشـاورزی ملـی در جهت جهانی شـدن به این نتیجه رسـید 
کـه جهانی سـازی، ارتقـاء ارتبـاط هـا و ازدیـاد فناوری هـای 
جدید باعث رشـد وابسـتگی های متقابل اقتصـادی، اجتماعی 
و سیاسـی در سـطح جهانـی شـده اسـت. تغییرپذیـری های 
جهانـی در فلسـفه و عمـل ترویج کشـاورزی هم ظهـور پیدا 
کرده انـد، رهیافـت پایین بـه باال، تکثر گرا و پاسـخگو در حال 
جایگزینـی بـا رویه های پیشـین اسـت. برهمین مبنـا تاکید 
از  اسـتفاده  و  خصوصـی  بخـش  بـا  جدیـد  مشـارکت  بـر 
نمایندگان و سـازمان های کشـاورزان در سـطح های مختلف 
سـازمانی اسـت. سـندرین9 )2013( در تحقیق خودبا عنوان 
ارزشـیابی برنامه هـای ترویج در افزایش اطاعات کشـاورزی 
بـه کشـاورزان خـرده پـا در کشـور اتیوپـی بـه ایـن نتیجـه 
رسـید کـه خدمـات ترویـج کشـاورزی بـه عنـوان یکـی از 
خدمـات پشـتیبانی در افزایـش دانـش واطاعات کشـاورزان 

مشـروط بـر این اسـت کـه نقـش اصلـی در فرایند تحـول را 
بـازی کند.ترویـج کشـاورزی در اتیوپی یکـی از محرک های 
اول در توسـعه کشـاورزی باقی مانده اسـت. هدف ارزشـیابی 
برنامـه هـای ترویـج کشـاورزی ریشـه کـن کـردن ابهـام ها، 
مسـئله های مبتـا به ونیاز هـای فنی واطاعاتی کشـاورزان 
اسـت کـه این امـر از طریـق رویکرد توسـعه خدمـات اعم از 
ارائـه برنامـه های آموزشـی و ترویجی کاربـردی ، اصاح ارائه 
ارزشـیابی  در   )201۴( هایمیـر10  اسـت.  تولیـدی  خدمـات 
زمینـه هـای ترویجـی بـرای بهبـود وضعیـت کشـاورزان در 
کشـور هنـد به این نتیجه رسـید کـه برنامه هـای ترویجی تا 
حـدودی بـه هـدف هـای خـود اعـم از رسـیدن بـه امنیـت 
غذایـی درتولیـد وعرضـه محصـول هـای راهبـردی، حـذف 
واسـطه هـا، حفـظ قیمت هـا و تضمیـن خریـد محصول ها، 
ارائـه آموزش هـای کاربـردی بـرای ارتقاء سـطح تولید کمی 
و کیفـی محصول هـا و در نهایـت تنظیـم بـازار و اجـرای 
از  مالـی  خدمـات  ارائـه  جملـه  از  حمایتـی  سیاسـت های 
دولت هـای محلـی از جملـه پرداخـت یارانـه بسـیار موثـر 
بوده انـد. مـدو11 )201۴( در تحقیـق خود باعنوان ارزشـیابی 
برنامـه هـای ترویج در بخش کشـاورزی به این نتیجه رسـید 
کـه ارزشـیابي نوعـي فعالیـت پژوهشـي اسـت کـه در جهت 
از  اعـم  مـادي،  و  معنـوي  امتیازهـاي  مجموعـه  شـناخت 
ملمـوس یـا ناملمـوس، عینـي یا ذهنـي، ناشـی از فعالیتي یا 
پدیـده اي بـه کار گرفته مي شـود. این امتیازهـا با معیارهاي 
از پیـش تعییـن شـده مقایسـه مـي شـوند و تحقـق یـا عدم 
در  بـا  امتیازهـا  ایـن  موجودیـت  کیفـي  و  کمـي  تحقـق 
نظرگرفتـن شـرایط خاص در زمـان به کارگیـري و در نتیجه 
کارآیـي آن فعالیـت و گسـتره دانـش و آگاهـي ارزشـیاب در 
شـناخت و احاطـه بـه ایـن شـرایط، بررسـي مـي شـود.در 
فرآینـد ارزشـیابي ، گـردآوري و ترکیب داده هـاي مربوط به 
عملکـرد بـا یک سلسـله مقیاس هـاي تفکیکي موزون اسـت 
کـه منجـر به رتبـه بندي مقایسـه اي یا عددي بشـود و خود 
مسـتلزم منظـور داشـتن ابزار گـردآوري اطاعـات و گزینش 
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الگـو ها و ماکهاسـت. ارزشـیابي اثر بخشـي وکارآیـي برنامه 
هـاي ترویجي نشـان داد  تغییـر نگرش ، تغییر رفتـار، بهبود 
سـطح بهـره وري تولیـد، بهبـود وارتقـاي دانـش ومهـارت  
درمخاطبـان صورت گرفته اسـت. بات و همـکاران12 )201۵( 
در تحقیـق خـود بـه تاثیـر آمـوزش هـای مدرسـه در مزرعه 
کشـاورزدر ایالـت پنجـاب پاکسـتان پرداختنـد. نتایج نشـان 
داد کـه ایـن نـوع آموزش ها به کشـاورزان بـرای جامعه های 
کشـاورزی بـه واسـطه قابلیـت هـای ظرفیـت سـازی بسـیار 
سودمند می باشـد. جـف کاتـز13 )201۵( در تحقیـق خود با 
عنـوان بررسـی مـدل هـای ارزشـیابی برنامـه هـای ترویـج 
مشـارکتی در بخـش کشـاورزی بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه 
اتخـاذ رویکردهـای نویـن در ارزشـیابی برنامه هـاي ترویـج 
کشـاورزي از جمله ارزشـیابي مشـارکتی اجتماع محور منجر 
بـه نظریـه پردازی هـای جدیـد و ارائـه الگوهـای روزآمـدی 
برای ارزشـیابی از جمله ارزشـیابی توانمندسـاز شـده اسـت. 
هـر برنامـه دارای هـدف ها، محتـوای، کارکنـان، مخاطبان و 
نتایجـی اسـت. نوعـی ارزشـیابی کیفـی در مقابل ارزشـیابی 
کمـی می باشـد از سـوی دیگـر ایـن مـدل، نوعـی ارزشـیابی 
پیامـد و در عیـن حال نوعی ارزشـیابی فرآیند نیز می باشـد. 
مقابـل  در  درونـی  ارزشـیابی  نوعـی  مـدل  ایـن  همچنیـن 
ارزشـیابی بیرونـی می باشـد که بـا تغییرپذیری هـای ترویج 
کشـاورزي در یک راسـتا مي باشـد و مي تواند براي اثربخشي 
برنامه هـاي ترویجـي سـهم بسـزایي در ایـن برهـه از زمـان 
داشـته باشـد. راجاالهتی1۴ )201۵( در تحقیقی تحت عنوان 
منظـور  بـه  کشـاورزی  هـای  برنامـه  ارزشـیابی  و  نظـارت 
دسترسـی به شـاخص های توسـعه بـه این نتیجه رسـید که 
نظـارت و ارزشـیابی برنامـه هـای ترویجـی باعـث افزایـش 
تولیـد محصـول های کشـاورزی و کاهـش فقـر می شـود، از 
سـوی دیگر ارزشـیابی برنامه هـای ترویجی مـی تواند کمک 
بـه مدیـران بـرای ارائـه مشـاوره هـای ملمـوس در تصمیـم 
گیـری هـای راهبـردی در مورد آینـده در زمینه ارائـه برنامه 
هـای کاربـردی و منطبق با نیازهـای اجتماع های روسـتایی 
عنـوان  بـا  خـود  تحقیـق  )201۵(در  کاسـا1۵  شـود.  مـی 

ارزشـیابی برنامـه ای اجرایـی ترویـج کشـاورزی در جهـت 
توسـعه پایـدار کشـاورزی به این نتیجه رسـید که ارزشـیابي 
یکـي از ارکان پیشـرفت هـدف هاي ترویج کشـاورزي اسـت  
کـه بـه وسـیله آن مـي تـوان با یـک کنتـرل نظـام مندنقطه 
هـای قوت،ضعف،فرصت ها و تهدید ها را در برنامه شناسـایي 
کـرده و بـا یـک رویکـرد راهبردی، نسـبت به بهبـود نظام  و 
دسـتیابي بـه هـدف هـا اقـدام کـرد. همچنیـن ارزشـیابي 
مناسـب و موثـر مـي توانـد کمـک بسـیار شـایان توجهي به 
اصـاح وبهبـود تولیدهـای کشـاورزی بکنـد. از آن جمله مي 
تـوان بـه اصاح هدف، بهبـود مجریان برنامـه، طراحي برنامه 
هـای ترویجـی بـه منظـور تغییـر دانـش ومهارت کشـاورزان 
اشـاره کـرد.الم و همـکاران16 )2016( در تحقیـق خـود بـه 
ارزیابـی برنامـه های ترویجـی مبتنی بر قابلیـت های رهبری 
بـرای کشـاورزان در ایالت-های جنوبی آمریـکا پرداختند. در 
ایـن پژوهـش بـرای بررسـی تاثیـر از مـدل کـرک پاتریـک 
اسـتفاده شـد.بنابر نتایج، انگیزه ورضایت مشـارکت کنندگان 
در ایـن برنامه ها باال ارزیابی شـد. بابو و همـکاران 17)2017( 
درنتایـج بررسـی هـای خـود بیـان کردنـد کـه مهـم تریـن 
مسـئله سـازمان هاي ترویجي در کشـورهاي در حال توسعه 
کمبـود متخصـص و نبـود انگیـزه بیـن کارکنـان اسـت کـه 
دربیشـتر کشـورها بخش هـاي ترویـج کشـاورزي، تعریـف 
دقیـق و مشـخص از مدیریـت منبـع هـای انسـاني نـدارد. 
بانگاهـی اجمالـی بـه آنچـه بیـان شـد درمـی یابیـم فراوانی 
شـاخص هایـی مانند ویژگی های دوره آموزشـی، آموزشـگر، 
ارزشـیابی)آزمون(،کمیت  محتـوا،  فراگیـر،  ومهـارت  دانـش 
وکیفیـت تولید،بهبوددرآمـد ورضایـت شـغلی بیـش از دیگر 
مولفـه هـا بـوده اسـت.لذا برمبنـای بررسـی هـای بـه عمـل 
آمـده توسـط محقـق و پیشـینه مـدل نظـری تحقیـق بـه 

شرح)نگاره 1( می باشد.
 ایـن پژوهـش بـا هـدف بررسـی تاثیـر آموزش هـای غیر 
رسـمی دام و دام پزشـکی در دانش فنی،مهارت، افزایش کمی 
وکیفـی تولیـدات ، درآمـد وبهبود معیشـت ، انگیزش ورضایت 

شـغلی  بهـره بـرداران) دامداران( اسـتان البرز انجام شـد.
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نگاره1- مدل نظری تاثیرآموزش های غیر رسمی دام ودام پزشکی 

روش شناسی
ایـن تحقیـق، از لحـاظ هـدف کاربـردی بـوده و از نـوع 
مـورد  داده هـای  اسـت.  ای"  مقایسـه  "علّـی-  تحقیقـات 
آنایـن  پرسشـنامه  وارسـال  طراحـی  طریـق  از  نیـز  نیـاز 
ازطریـق پیـام رسـان هـای مجـازی و پیامـک تلفـن همـراه 
بـه نمونه هـای تحقیـق گـرد آوری شـد. جامعـه آمـاری ایـن 
تحقیـق را همـه شـرکت کننـدگان در دوره هـای آموزشـی 
اسـتان  دامپزشـکی  و  دام  زمینـه  در  بـرداران  بهـره  مهارتـی 
دادنـد  تشـکیل  1398و1399  هـای  سـال  طـی   البـرز 
از فرمـول کوکـران  اسـتفاده  بـا  نمونـه  =N(. حجـم   111۴(
حجـم نمونـه 212 بـرآورد شـد. لـذا داده هـای مـورد نیـاز از  
افـراد شـرکت کننـده در این دوره ها با اسـتفاده از پرسشـنامه 
گـردآوری شـده اسـت . پرسشـنامه تحقیـق در درقالـب طیف 
پنـج رتبـه ای لیکـرت بـود) بسـیار کم، کـم، تاحـدودی، زیاد، 
بسـیار زیـاد ( و بـه منظورگزینـش نمونـه هـا از روش تصادفی 
ابـزار  طبقـه ای بـا انتسـاب متناسـب اسـتفاده شـد. روایـی 
تحقیـق با نظرسـنجی از متخصصان موضوعـی ترویج وآموزش 
کشـاورزی و کارشناسـان تخصصی دام سـبک وسنگین ؛ طیور 
؛ زنبور عسـل ودامپزشـکی سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشـاورزی تامین شـد . پایایی  با اسـتفاده از روش آزمون پیش 

آهنـگ ) تکمیـل پرسشـنامه ها توسـط یـک گـروه 30 نفره (
و محاسـبه مقدارهـای ضریـب تتـای ترتیبـی )0/98- 0/81 
=θ(مناسـب ارزیابـی شـد .تجزیـه و تحلیـل داده ها،بااسـتفاده 

ازنرم افزارهـاي آمـاري R ؛ EXCEL ؛ SPSS Win26؛بخـش اول 
آمـار توصیفي )شـامل: فراوانی، نما، میانگیـن وضریب تغییرها( 
و دربخش آمار اسـتنباطي از رگرسـیون ترتیبی به سـبب رتبه 
ای بـودن متغییرهـای آشـکار و مکنـون و آزمـون نافراسـنجه 
ویلکاکسـون بـه سـبب ناپارمتری بـودن و وابسـتگی متغییر ها 

در پیـش وپـس از برگزاری دوره اسـتفاده شـد. 

یافته ها
  بنابـر یافته هـای تحقیـق، 6۴/7 درصـد از  پاسـخگویان 
مـرد و 3۵/3 درصـد از آنـان زن بودنـد. میانگیـن سـن  حدود 
37 سـال بـود. جوان تریـن 21 سـال و پیر ترین آن ها 68 سـال 
سـن داشـت و بیشـترین فراوانی سـنی در دامنه ۴۵-31 سـال 
بـود. نتایـج وضعیـت شـغلی پاسـخگویان نشـان می دهـد کـه 
تنهـا 2/۵ درصـد از افـراد جامعـه مورد بررسـی کشـاورز بودند 
درحالـی کـه حـدود 37 درصـد شـغل دامـداری، 26 درصـد 
دامـداری و کشـاورزی توامان و 3۴ درصد نیز شـغل های دیگر 

داشتند.)جدول1(
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جدول 1-پراکنش ویژگی های فردی و حرفه ای دامداران مورد مطالعه 

درصدانباشتهدرصدفراوانی )نفر(     متغیر

جنس
-1326۴/7مرد

نما: مرد -723۵/3زن
-20۴100جمع

سن

≥ 30۵02۴/۵2۴/۵
بیشینه: 68
کمینه: 21

میانگین: 37/۴7
انحراف معیار:10/2۵

31-۴۵11۵۵6/۴80/9
۴6-603316/297/1
61-7۵62/9100

-210100جمع

شغل اصلی

۵2/۵2/۵کشاورزی

نما: دامداری

7۵36/839/2    دامداری
دامداری و 

کشاورزی توامان
۵۴26/۵6۵/7

703۴/3100سایر
-210100جمع

  جـدول)2( پراکنـش فراوانـی میانگیـن درآمـد ماهانـه 
پاسـخگویان را نشـان مـی دهـد. بـه طـور میانگیـن درآمـد 
ماهیانه شـرکت کنندگان در دوره آموزشـی پیش از شـرکت 

در دوره حـدود 8/۴ میلیـون تومان و پس از شـرکت در دوره 
10/8 میلیـون تومـان برآورد شـده اسـت. 

جدول2-پراکنش میانگین درآمد ماهانه پاسخگویان )میلیون تومان(

بیشترینکمترینانحراف معیارمیانگینمتغیر

درآمد

پیش ازشرکت در 
دوره

8/۴610/6۴08۵

پس از شرکت در 
دوره

10/839/7۴0100

در  پاسـخگویان  عضویـت  فراوانـی  جدول)3(پراکنـش   
تشـکل ها را نشـان می دهد. 71/1 درصد از پاسـخگویان در 
تعاونـی، ۴/۴ درصد در اتحادیـه صنفی، 22/۵ درصد در دیگر 
تشـکل ها و 2 درصـد نیـز عضـو هیچگونـه تشـکلی نبودنـد. 
همچنیـن پراکنش فراوانی پاسـخگویان براسـاس اسـتفاده از 
تسـهیات و حمایـت دولتـی را نشـان مـی دهـد. همانگونـه 

از  پاسـخگویان  از  درصـد  اسـت حـدود 11  مشـخص  کـه 
یارانـه نهـاده دامی و کشـاورزی، ۴۵ درصـد از وام بانکی، 10 
درصـد ازدیگـر تسـهیات و حـدود 3۴ درصد نیـز هیچگونه 

تسـهیاتی را تاکنـون دریافـت نکـرده اند.
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جدول3-پراکنش فراوانی پاسخگویان بر مبنای عضویت در تشکل ها واستفاده از تسهیات وحمایت دولتی

درصدفراوانی )نفر(تشکل
1۴۵71/1تعاونی ها

9۴/۴اتحادیه صنفی
۴622/۵دیگر تشکل ها

۴2هیچکدام
20۴100کل

درصدفراوانی )نفر( نوع تسهیات وحمایت دولتی
2210/8یارانه نهاده دامي و کشاورزي

92۴۵/1وام بانکي
2110/3دیگرتسهیات

6933/8هیچکدام
20۴100کل

نتایـج اولویت بنـدی رضایـت از ویژگی های دوره آموزشـی نشـان داد که در بیـن آنها “وضعیت محل برگزاری “، “ سـاعت 
هـای عملـي )کارگاهـي( دوره " و " زمـان یا فصل برگزاري دوره آموزشـي " باالترین اولویت ها را کسـب کردند.)جدول۴(

جدول۴-اولویت بندي رضایت از ویژگی های دوره آموزشی

ضریب تغییرات انحراف معیارمیانگین از  5ویژگی
)CV(رتبه

وضعیت محل برگزاری) نور، دما، تهویه، 
بهداشت...(

۴/070/730/1791

۴/030/7۵0/1862ساعت های عملي )کارگاهي( دوره
۴/0۴0/760/1873زمان یا فصل برگزاري دوره آموزشي

۴/090/780/191۴تعداد شرکت کنندگان در دوره
۴/110/790/193۵تعداد نشست های برگزار شده در هر دوره
3/320/760/1996محل برگزاري دوره )روستا یا دهستان(

۴/000/800/2017مدت برگزاري دوره آموزشي
۴/010/810/2038زمان برگزاري دوره در طول روز
۴/020/820/2039ساعت های نظري )تئوري( دوره

۴/020/8۵0/21010امکانات رفاهی
3/970/900/22611مکان برگزاري کاس هاي دوره آموزشي



   تاثیر آموزش های غیررسمی مهارتی بهره برداران دام و دامپزشکی در استان البرز

شماره ۵9
زمستان 1۴00

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 22

نتایـج اولویت بنـدی رضایـت از ویژگي هـاي آموزشـگر، 
محتـوا و آزمـون دوره آمـوزش نشـان داد کـه در بیـن آنهـا 
" اسـتفاده از ابـزار وتجهیـزات تخصصـي در آمـوزش عملـي 
"، " عاقـه منـدی مربـي در تدریـس ایـن دوره آموزشـي " 
و " میـزان سـودمندبودن مطالـب تدریـس شـده " باالتریـن 

اولویـت هـا و گویـه هـای " توانایـي مربـي در اداره کـردن 
کاس "، " میـزان کاربـردي بودن مطالب تدریس شـده " و 
" آسـانگری و قابـل درک و فهـم بـودن مطالب ارائه شـده " 

پاییـن تریـن اولویـت را کسـب نمودند.)جـدول۵(

جدول۵-اولویت بندي رضایت از ویژگي هاي آموزشگر، محتوا و آزمون دوره آموزش

انحراف میانگین از  5ویژگی
معیار

ضریب تغییرات 
)CV(رتبه

۴/120/680/16۵1 استفاده از ابزار وتجهیزات تخصصي در آموزش عملي
۴/130/690/1662 عاقه مندی مربي در تدریس این دوره آموزشي

۴/100/680/1673 میزان سودمند بودن مطالب تدریس شده
۴/110/690/168۴میزان تسلط آموزشگر  بر محتوا و مطالب

۴/160/700/168۵ میزان بهره گیري از تجربه های شما در تدریس
۴/080/700/1706 میزان مهارت عملي مربي دوره آموزشي

 میزان هم آهنگی مدت زمان آزمون با شمار پرسش های 
آن

۴/230/720/1717

۴/130/710/1718 توانایي مربي دوره در پاسخگویي به سواالت
۴/190/720/1729 میزان جدید بودن و تازگي مطالب

۴/220/730/17210 میزان هم آهنگی پرسش ها آزمون با مطالب تدریس شده
۴/200/730/17311 میزان قابل فهم بودن پرسش ها آزمون پایان دوره

۴/1۵0/720/17312 استفاده از بازدیدهاي علمي و تخصصي در طول دوره
۴/160/730/17۵13 استفاده از رسانه ها و مواد آموزشي در تدریس

 میزان دسترسي شما به آموزشگر )خارج از ساعت های 
دوره(

۴/100/720/1761۴

۴/090/730/1781۵ استفاده از روش هاي آموزشي متنوع براي تدریس
۴/070/730/17816 میزان سازگاری مطالب تدریس شده با نیاز شما

۴/0۴0/7۴0/18217 توانایي مربي در اداره نمودن کاس
۴/030/7۴0/18۴18 میزان کاربردي بودن مطالب تدریس شده

۴/130/780/18919 آسانگری و قابل درک و فهم بودن مطالب ارائه شده

شناســایی  بـرای  تحقیـق  ایـن  اسـتنباطی  دربخـش 
آمـوزش  دوره هـای  اهـداف  تحقـق  بـر  موثـر  عامل هــای 
وابسـته،  متغیـر  بـودن  ترتیبـی  بـه  باتوجـه  بهره بـرداران،  
آزمـون  نتیجـه ی  اســتفاده شــد.  ترتیبـی  از رگرســیون 

نسـبت احتمـال مـدل نشـان داد کـه مقـدار کای اسـکویر 
سـطح  و  برابـر16  آزادی  درجـه  139/۵3؛   اسـکویر=  )کای 
معنـی  داری=0/000( در سـطح یـک درصـد معنـی دار بود. 
در نتیجـه مـدل رگرسـیونی به دسـت آمـده مـدل مناسـبی 
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اسـت و متغیرهای مسـتقل به خوبی توانسـته اند متغیرهای 
وابسـته را تبییـن کننـد. یافته هـای آزمـون نکویـی بـرازش 
)پیرسـون X2=۴۴28/۴8، انحـراف X2=9۴3/09 و سـطح 
معنـی  داری=1/000( نشـان دادنـد کـه داده های مشـاهده 
کـه  آنجـا  از  دارنـد.  تناسـب  برآوردشـده  مـدل  بـا  شـده 
فرضیـه ی صفـر در این مدل رد نشـده اسـت پـس می توان 
نتیجـه گرفـت که داده ها و مدل پیش بینی شـده سـازگاری 

دارنـد و مـدل مناسـب اسـت. 

 مقـدار های آماره های ضریب تعیین پزودو )شـامل سـه 
ضریـب تعییـن کاکـس و نـل، نیجـل کـرک و مک فـادن به 
ترتیـب بـا مقـدار هـای0/۵22؛ 0/۵23؛0/31۵( نشـان دادند 
کـه متغیرهای مسـتقل توانسـته اند بین 32 تـا ۵3 درصد از 

احتمـال واریانـس اثربخشـی آموزشـی را تبیین کنند 
یافته هــای بــرازش مــدل رگرسـیون ترتیبــی بـرای 
متغیرهـای مؤثـر بـر تحقـق هـدف هـای دوره هـای آموزش 

بهره بـرداران در جـدول )6( نشـان داده شـده اسـت. 

جدول 6- خاصه ی رگرسیون ترتیبی متغییر های مؤثر بر رضامندی دامداران از دوره های آموزش مهارتی

برآوردمعناداریدرجه آزادیWaldمتغیر
۵/7۴10/0010/187میزان ساعات های عملی دوره

7/2۴10/0010/339آسانگری و قابل فهم بودن مطالب
8/1310/0010/۴38میزان مهارت عملی مربی

میزان استفاده از ابزار و تجهیزات تخصصي در 
آموزش عملي

۵/7310/0010/199

میزان استفاده از بازدیدهاي علمي و تخصصي در 
طول دوره

6/3810/0010/23۵

میزان برآورد در سطح ۵ درصد

بنابـر نتایج رگرسـیون ترتیبی پنج متغیر مسـتقل تحقیق 
بـا دارا بـودن سـطح معنـی داری کوچکتـر از 0/0۵ در مـدل 

باقـی ماننـد و حضـور آنهـا در مدل رگرسـیون ترتیبـی معنی 
دار بـود. در ادامـه بـا میـزان بـرآورد مشـخص شـد کـه سـهم 
هریـک از متغیرهـای مسـتقل در احتمال تغییر سـطح میزان 
تحقـق هـدف هـای دوره های آمـوزش بهره بـرداران به عنوان 
متغیـر وابسـته چقـدر اسـت، لـذا مـدل لوجیـت رگرسـیون 

ترتیبـی بـر مبنـای داده هـای جدول 7 ارائه شـده اسـت.
 Y= 0.187X1 + 0.339X2 + 0.438X3 + 0.199X4 + 0.235X5

کـه در ایـن معادلـه Y تحقـق هـدف هـای دوره هـای 
آمـوزش بهره بـرداران، X1 میـزان سـاعت های عملـی دوره، 
X2 آسـانگری و قابـل درک و فهـم بـودن مطالـب، X3 میزان 

مهـارت عملـی مربی، X4 میزان اسـتفاده از ابـزار و تجهیزات 

از  اسـتفاده  میـزان   X5 و  عملـي  آمـوزش  در  تخصصـي 
بازدیدهـاي علمـي و تخصصـي در طـول دوره بـود. بر مبنای 
معادلـه ارائـه شـده میـزان آمـاره، مهم تریـن متغیـر در این 
زمینـه، متغیـر میـزان مهارت عملـی مربی در سـطح خطای 
کوچک تـر از 0/01 معناداری اسـت. میزان بـرآورد این آماره 
0/۴38 اسـت و این نشـان می دهد که واحد تغییر در متغیر 
میـزان مهـارت عملی مربـی 0/۴38 واحـد در لگاریتم متغیر 
وابسـته تحقق هدف هـای دوره هـای آموزشـی بهره برداران 

همراه می شـود. 
از جملـه مهـم تریـن فرضیه هـا در رگرسـیون ترتیبـی،  
فـرض تسـهیم متناسـب شـانس بیـن سـطح های مختلـف 
متغیر وابسـته اسـت. این فرض، با اسـتفاده از آزمون خطوط 
مـوازی انجـام گرفـت مـدل نشـان داد میـزان آمـاره کای 
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اسـکوئر3۵/3۵  بادرجـه آزادی 20 بـوده وسـطح معنـاداری 
آن بیشـتر از۵درصـد اسـت. ایـن به مفهـوم پذیرفتـن فرض 
صفـر مبنـی بر تسـهیم متناسـب شـانس بین سـطوح متغیر 

است. وابسـته 
در ایـن قسـمت از تحقیـق بـه منظـور بررسـی تاثیـر 
دوره هـای آموزشـی بـر شـاخص های مـورد نظـر تحقیق از 
آزمون نافراسـنجه ای ویلکاکسـون اسـتفاده شـد. همان گونه 
که مشـخص اسـت در هـر پنج شـاخص افزایـش دانش فنی 
بهره بـرداران، افزایـش مهـارت بهره بـرداران، افزایـش درآمد 
و بهبـود معیشـت بهره بـرداران، بهبـود وضعیـت انگیـزش و 
رضایـت شـغلی و افزایـش کمـی و ارتقـای کیفـی تولیـدات 
بیـن پیـش از شـرکت در دوره وپس از آن اختـاف معنی دار 

آمـاری در سـطح 99 درصـد اطمینـان وجـود دارد. بـرای 
تعییـن ارزش تاثیـر واقعـی فراسـنجه Z، بـه محاسـبه اندازه 
انـدازه   r ،ایـن رابطـه تاثیـر پرداختـه شـد )رابطـه 1(. در 
تاثیـر، Z نمره هـای هنجـار و N، شـمار آزمودنی ها را نشـان 
می دهـد. بـه ایـن ترتیـب، مقـدار انـدازه تاثیـر بـرای پنـج 
متغیرافزایـش دانـش فنـی افزایـش مهـارت، افزایـش درآمد 
و بهبـود معیشـت، بهبـود وضعیت انگیزش و رضایت شـغلی، 
افزایـش کمـی و ارتقای کیفـی تولیدات برابر بـا 0/62 و برای  
متغییرهـای افزایش درآمد و بهبود معیشـت میـزان 0/۵6 به 
دسـت آمـد که تفـاوت شـایان ماحظـه نمره هـای دو گروه 

وابسـته را نشـان می دهـد. )جدول7(
r = Z/√N   :رابطه 1

جدول 7- تاثیر دوره های آموزشی درافزایش دانش فنی ومهارت، افزایش کمی وکیفی تولیدات ،درآمدوبهبود معیشت،انگیزش 

ورضایت شغلی دامداران استان البرز  

شمار گروهمتغییر
پاسخگویان

میانگین 
rآماره Z جمع رتبه هارتبه

افزایش دانش فنی بهره برداران

1308712128رتبه های منفی

9**0/62
23۴6107۵رتبه های مثبت
۴1رتبه های جفت

203کل

افزایش مهارت بهره برداران

1۴08۵1987رتبه های منفی

9**0/62
22۵۵1216رتبه های مثبت
۴1رتبه های جفت

203کل

افزایش درآمد و بهبود معیشت 
بهره برداران

108768297رتبه های منفی

8**0/۵6
26287۴8رتبه های مثبت
70رتبه های جفت

20۴کل

بهبود وضعیت انگیزش و 
رضایت شغلی

1۴۵9113289رتبه های منفی

9**0/62
2339906رتبه های مثبت
3۵رتبه های جفت

203کل

افزایش کمی و ارتقای کیفی 
تولیدات

1۴086120۵۵رتبه های منفی

9**0/62
22۵211۴8رتبه های مثبت
۴2رتبه های جفت

20۴کل

** معنی داری در سطح 99 درصد اطمینان *معنی داری در سطح 9۵ درصد اطمینان 
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بحث و نتیجه گیری
  همـان طـور که پیشـتر اشـاره شـد یکـی از ابعـاد مهم 
ارزشـیابی، تحقق هدف های اسـت که در آن میزان موفقیت 
برنامـه با توجه به اهداف آن بررسـی میشـود. یکـی از اجزاي 
مهـم و بنیـادی برنامـه هـاي آمـوزش ترویجی کـه باید مورد 
توجـه خاص قرار گیرد ارزشـیابی اثربخشـی ایـن برنامه ها و 
تعییـن میـزان دسـتیابی بـه هدف هـای دوره ها و مشـخص 
کـردن مسـئله ها و کاسـتی هـا موجـود و اصـاح دوره هاي 
آتـی مـی باشـد. لـذا درزیـر بـه ارائـه نتایـج بررسـی تاثیـر 
آمـوزش هـای مهارتـی غیر رسـمی  بهـره برداران حـوزه دام 

ودامپزشـکی پرداخته شـده اسـت:
نتایـج نشـان داد کـه بیشـتر شـرکت کننـدگان در دوره 
مـرد و میانگیـن سـنی آنان 37 سـال بـود که گویـای جوان 
بـودن شـرکت کنندگان در دوره بوده اسـت. بـا این حال می 
بایسـت در طراحی دوره های آموزشـی و کیفیـت دوره ها به 
عامل سـن شـرکت کنندگان بیشـترتوجه شـود و محتواهای 

آموزشـی را بـا درنظـر گرفتن ایـن عامل طراحـی کرد .
نتایـج این پژوهش نشـان دادحدود یک سـوم از شـرکت 
کننـدگان هـم دامـدار و هـم کشـاورز بودنـد و حـدود یـک 
سـوم نیـز دامـدار بودنـد. لـذا حرفـه دامـداری یـا دوشـغله 
بـودن اکثـر شـرکت کننـدگان در دوره های مورد بررسـی را 
می تـوان بـه نوعـی بـه خاطـر عنـوان دوره ها که بیشـتر در 
زمینـه امـور دام و طیور بوده اسـت بررسـی کرد. بـا این حال 
شـرایط بهره بـرداران به گونه ای اسـت که تنـوع راهبردهای 
معیشـت بـرای آنهـا بایـد دنبال گـردد. ایـن امر لـزوم توجه 
آموزشـی در حوزه هـای مختلـف  برگـزاری دوره هـای  بـه 
کشـاورزی و دامـداری به صـورت توامان را بـرای گروه هدف 

ایـن پـروژه نمایان مـی کند. 
یکـی از عامـل هایـی کـه مـی توانـد نقـش مثبتـی در 
دامـداران  یـا  کشـاورزان  توانمندسـازی  دوره هـای  اجـرای 
داشـته باشـد، همـکاری بـا تشـکل هـای بخـش کشـاورزی 
اسـت کـه در ایـن تحقیـق حـدود دوسـوم از پاسـخگویان 

عضـو تعاونـی بودنـد. که بـا توجه بـه نتایج مثبـت حضور در 
تشـکل هـا در اثربخشـی ایـن مهم هم میبایسـت در دسـتور 

کار برنامـه ریـزان آموزشـی قـرار گیـرد.
نتایـج اولویت بنـدی انتظارهـا و هـدف های پاسـخگویان 
از دوره هـای آمـوزش بهره بـرداران نشـان داد کـه در بیـن 
انتظـارات و هـدف هـای "انتقـال دانـش فنـي و مهارت هاي 
خـود بـه دیگـر بهـره بـرداران"، "مراجعـه بـه کارشناسـان 
متخصـص بـراي تکمیـل مهـارت هـاي خـود" و "بـه کار 
گرفتـن عملـي آموختـه هـا و مهـارت هـاي دورة آموزشـي" 
تـوان  مـی  پـس  بـود.  پاسـخگویان  انتظارهـای  مهم تریـن 
نتیجـه گرفـت دلیـل اصلـی حضـور کشـاورزان و دامـداران 
شـرکت کننـده در دوره هـای آموزشـی بـه نوعـی افزایـش 
توانمندی هـای خـود در قالـب بهبـود دانش و مهـارت تولید 
و مدیریـت واحـد بهره  بـرداری اسـت. شـرکت کنندگان در 
ایـن دوره هـای آموزشـی بـه نوعی دنبـال بکارگیـری عملی 
آموخته هـای خـود هسـتند و ایـن امـر نشـان دهنـده توجه 
بیشـتر بـه محتواهـای ارائـه شـده در دوره هـای آموزشـی و 
چگونگـی تدریـس آنان اسـت. لـذا مـی بایسـت در برگزاری 
توانمنـدی هـای عملـی  افزایـش  بـه  آموزشـی  دوره هـای 

کشـاورزان توجـه ویـژه ای داشـت. 
بـا توجـه به نتایج رگرسـیون ترتیبی پنج متغیر مسـتقل 
تحقیـق" میـزان سـاعت های عملـی دوره، آسـانگری و قابل 
درک و فهـم بـودن مطالـب، میـزان مهـارت عملـی مربـی،  
میزان اسـتفاده از بازدیدهاي علمي و تخصصي در طول دوره 
"بـا دارا بودن سـطح معنـی داری کوچکتـر از 0/0۵ در مدل 
باقـی ماننـد ومدل لوجیت نشـان داد متغیر " میـزان مهارت 
عملـی مربـی " سـطح معنـی داری کمتـر از0/01  داشـته 
اسـت. کـه این نتیجـه بانتایـج تحقیقـات : تاتـاری )1398(؛ 
عباسـی رسـتمی)139۵(؛ عزیزی خالخیلـی)1396(؛ حاجی 
میررحیمـی)139۵(؛ چهارسـوقی امین و همـکاران )1393(؛ 
خداوردیـان وهمکاران )138۵(؛ موحدي و همکاران)1393(؛ 
جف کاتز )201۵(؛ سـینگ و همـکاران )2009(؛  هم خوانی 
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داشـته اسـت لیکن  نتیجه تحقیق محمـدی وعواطفی اکمل 
)1۴00( در ایـن رابطـه مغایر بوده اسـت.

بـا توجه بـه نتایـج آزمـون ویلکاکسـون عامـل» افزایش 
نتایـج  بـه دسـت  بـرداران«، برمبنـای  دانـش فنـی بهـره 
آمـده در همـه ی شـاخص های بهبـود دانـش فنـی بهـره 
بـرداران کشـاورزی، بیـن پیـش و پـس از شـرکت در دوره 
هـای آموزشـی پـرورش گاو شـیری؛ پـرورش زنبورعسـل ؛ 
پـرورش گوسـفند؛ پـرورش بلدرچیـن؛ بیمـاری تـب مالـت 
)بروسـلوز(؛ بیمـاری آنفوالنزای فـوق حاد پرنـدگان، اختاف 
وجـود  اطمینـان  درصـد   99 سـطح  در  آمـاری  معنـی دار 
داشـت و درواقـع شـرکت در دوره  آموزشـی باعـث بهبـود  
در  شـرکت کنندگان  فنـی  دانـش  افزایـش  شـاخص های 
دوره  شـده اسـت کـه ایـن نتیجه با نتایـج تاتـاری )1398(؛ 
حاجـی میررحیمی)139۵(؛خداوردیان وهمـکاران )138۵(؛ 
عباسـی رسـتمی)139۵(؛ عزیـزی خالخیلـی)1396(؛ علـی 
بیگـی و همـکاران )1390(؛ مـرادی)1398(؛ مؤمنـی هالی 
و همـکاران)1396(؛ سـندرین )2013(؛ سـینگ و همـکاران 
ملینـدا)2013(؛  )201۴(؛  مـدو   ،)201۵( کاسـا  )2011(؛ 
سـازگاربوده اسـت. لیکن ایـن نتایج با نتیجه پژوهش  سـرور 

)2007( هم خوانـی الزم را نداشـته اسـت.
بـا توجـه بـه نتایج آزمـون ویلکاکسـون عامـل»  افزایش 
مهـارت بهـره بـرداران « و عامـل» افزایـش دانش فنـی بهره 
برداران«، برمبنای نتایج  بدست آمده در تمامی شاخص های 
بهبـود مهـارت بهـره بـرداران کشـاورزی، بیـن پیـش وپـس 
شـیری؛  گاو  پـرورش  آموزشـی  هـای  دوره  در  شـرکت  از 
پـرورش زنبورعسـل ؛ پـرورش گوسـفند؛ پـرورش بلدرچین؛ 
بیمـاری تب مالت )بروسـلوز(؛ بیمـاری آنفوالنـزای فوق حاد 
پرنـدگان، اختـاف معنـی دار آمـاری در سـطح 99 درصـد 
اطمینـان وجـود داشـت و درواقع شـرکت در دوره  آموزشـی 
باعـث بهبـود  شـاخص  ارتقای مهارت شـرکت کننـدگان در 
دوره  شـده اسـت کـه ایـن نتیجه بـا نتایج تحقیقـات تاتاری 
)1398(؛ حاجـی میررحیمی)139۵(؛خداوردیـان وهمکاران 

)138۵(؛ عباسـی رستمی)139۵(؛ عزیزی خالخیلی)1396(؛ 
علـی بیگـی و همـکاران )1390(؛ ؛مـرادی)1398(؛ مؤمنـی 
هالـی و همکاران)1396(؛فـاروق وهمـکاران)2010(؛ توومبا 
)2011( ؛ سـندرین )2013(؛ سـینگ و همـکاران )2011(؛ 
کاسـا )201۵(، مـدو )201۴(؛ ملینـدا)2013(؛ سـازگار بوده 
اسـت. لیکـن ایـن نتایـج بـا نتیجه پژوهـش  سـرور )2007( 

هم خوانی نداشـته اسـت.
بـا توجه بـه نتایـج آزمون ویلکاکسـون عامـل » انگیزش 
دسـت  بـه  نتایـج   بنابـر  بهره بـردار«،  شـغلی  رضایـت  و 
آمـده در همـه ی شـاخص های انگیـزش و رضایـت شـغلی 
بهره بردارکشـاورزی، بیـن پیـش وپـس از شـرکت در دوره 
زنبورعسـل  پـرورش  شـیری؛  گاو  پـرورش  آموزشـی  هـای 
تـب  بیمـاری  بلدرچیـن؛  پـرورش  گوسـفند؛  پـرورش  ؛ 
مالـت )بروسـلوز(؛ بیمـاری آنفوالنـزای فـوق حـاد پرنـدگان، 
اختـاف معنـی دار آمـاری در سـطح 99 درصـد اطمینـان 
وجـود داشـت و درواقـع شـرکت در دوره  آموزشـی باعـث 
بهبـود  شـاخص های انگیـزش و رضایـت شـغلی بهره بـردار 
شـرکت کننـدگان دردوره  شـده اسـت کـه ایـن نتیجـه بـا 
نتایـج تحقیقات براتـی)1393(؛ حاجـی میررحیمی)139۵(؛ 
خداوردیان وهمـکاران )138۵(؛ حامدي اوغولبیک)1392( ؛ 
بابـو و همـکاران )2017(؛ الم  و همکاران )2016(؛هم خوانی 
داشـته اسـت لیکـن بـا نتایـج پژوهش هـای سـرور )2007( 

اسـت. نبوده  سـازگار 
بـا توجـه بـه نتایـج آزمـون نتایـج آزمـون ویلکاکسـون 
عامـل» افزایـش کمی و ارتقـاء کیفی تولید«، براسـاس نتایج  
بدسـت آمـده در تمامی شـاخص های افزایش کمـی و ارتقاء 
کیفـی تولیـد ، بیـن قبـل و بعـد از شـرکت در دوره هـای 
آموزشـی پـرورش گاو شـیری؛ پـرورش زنبورعسـل ؛ پرورش 
گوسـفند؛ پـرورش بلدرچیـن؛ بیمـاری تب مالت )بروسـلوز(؛ 
بیمـاری آنفوالنـزای فـوق حـاد پرنـدگان، اختـاف معنی دار 
و  داشـت  وجـود  اطمینـان  درصـد   99 سـطح  در  آمـاری 
درواقـع شـرکت در دوره  آموزشـی باعـث افزایـش کمـی و 
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ارتقـاء کیفـی تولیـد بهره بـردار شـرکت کننـدگان در دوره  
شـده اسـت که ایـن نتیجـه بـا نتایـج تحقیقـات خداوردیان 
وهمـکاران )138۵(؛ علی بیگی و همـکاران )1390(؛ مؤمنی 
هالـی و همـکاران)1396(؛ راجاالهتـی )201۵(؛ سـندرین 
)2013(؛ کاسـا )201۵(، مـدو )201۴(؛ هایمیـر )201۴(؛ 

مـرادی وهمـکاران)1398(؛ هـم خوانـی دارد .
بـا توجـه بـه نتایـج آزمـون نتایـج آزمـون ویلکاکسـون 
عامـل، » بهبـود وضعیت درآمـد و معیشـت«، برمبنای نتایج  
بـه دسـت آمـده در همـه ی شـاخص های بهبـود وضعیـت 
درآمـد و معیشـت ، بیـن پیـش و پـس از شـرکت در دوره 
هـای آموزشـی پـرورش گاو شـیری؛ پـرورش زنبورعسـل ؛ 
پـرورش گوسـفند؛ پـرورش بلدرچیـن؛ بیمـاری تـب مالـت 
)بروسـلوز(؛ بیمـاری آنفوالنزای فـوق حاد پرنـدگان، اختاف 
وجـود  اطمینـان  درصـد   99 سـطح  در  آمـاری  معنـی دار 
داشـت و درواقـع شـرکت در دوره  آموزشـی باعـث بهبـود 
وضعیـت درآمـد و معیشـت بهره بردار شـرکت کننـدگان در 
دوره  شـده اسـت کـه ایـن نتیجه بـا نتایج تحقیقـات حاجی 
میررحیمـی)139۵(؛ چهارسـوقی امین و همـکاران )1393(؛ 
و  سـینگ  )2012(؛  بـورس  ؛  اوغولبیـک)1392(  حامـدي 
همخوانـی  )2016(؛  همـکاران  و  )2011(؛الم   همـکاران 
داشـته و  بـا نتیجـه پژوهش آدسـوجي و همـکاران )2006( 

اسـت. داشـته  مغایرت 
باتوجـه نتایـج به دسـت آمده از بخش توصیفـی با برنامه 
ریـزي جنسـیتي مناسـب، مـي توان اقـدام به افزایش سـطح 
بهـره منـدي زنـان و درنتیجـه افزایـش اثربخشـي دوره های 
آموزشـی کـرد و بهتـر اسـت محتـوای دوره  هـای آموزشـی 
غیـر رسـمی مهارتـی طـوری طراحـی شـود کـه بـا سـطح 

تحصیـات و رده سـنی موردنظر متناسـب باشـد.
   بـا توجـه بـه نتایـج رگرسـیون ترتیبـی متغیرهـای 
مسـتقل تحقیـق مـی تـوان نتیجـه گرفت کـه کشـاورزان به 
دنبـال حضـور در این دوره ها جهت حل سـریع مسـئله های 
مبتـا بـه خـود هسـتند امـا کاربـردي نبـودن ایـن دوره ها 

محدودیتـی بـزرگ به شـمار می آیـد. باید اذعان داشـت که 
حمایت هـاي الزم دولتـی نیـز از ایـن دوره هـا اعمـال نمـی 
شـود لـذا تاکیـد مـی شـود ضمـن توجـه بـه ویژگـی هـای 
از  آموزشـی  اسـتانداردهای  وبازنگـری  درتدویـن  آموزشـگر 
جملـه تسـلط کامـل مربـی بـر مهـارت هـای عملـی شـرط 
الزم تدریـس درنظـر بگیرنـد و مهـارت آمـوزی  مربیـان نیز 

گیرد.  قـرار  دردسـتورکار 
ضـرورت دارد دراجـرا و ارزشـیابی محتـواي دوره هـاي 
آموزشـی غیررسـمی مهارتـی دام ودامپزشـکی از نظرهـای 
کشـاورزان و دامـداران در طراحـی، کمـک گرفتـه شـود تـا 
محتـواي دوره های آموزشـی متناسـب با نیازهاي آموزشـی، 
امکانات و اطاعات کشاورزان و دامداران باشد.  از آنجا که راه 
هـای ارتباطی و اسـتمرار تماس با مدرسـان نقش به سـزایی 
در تحقـق اهـداف دوره های آموزشـی داشـت، لذا مسـئوالن 
بایـد بـا تقویـت بیشـتر راه هـای ارتباطـی اعـم از مروجـان 
و کارشناسـان بـه تاثیـر بیشـتر دوره هـای آموزشـی کمـک 
کننـد. مطالـب و محتـواي برنامـه ها بایـد طـوري طراحي و 
اجـرا شـود تا با مسـائل و شـرایط اقتصـادي، اجتماعي و فني 
شـرکت کنندگان هماهنگی داشـته باشـد و بتواند به آنان در 
حیطـه کاري و تخصصـي فعالیـت شـان کمک کنـد. با توجه 
بـه تایید پاسـخگویان بـر هماهنگ بـودن و جدیـد ونو بودن 
محتـواي دوره هـا با نیازهاي آموزشـي فراگیران، میبایسـتی 
توانایـي آموزشـگر، اسـتفاده از فنـاوري هاي آموزشـي نوین، 
بازنگـری درسـرفصل هـای اسـتاندارد هـای آموزشـی دوره 
هـای دام ودامپزشـکی دردسـتورکار برنامه ریزان قـرار گیرد.

برگـزاری  آموزشـی،  دوره هـای  شـمار  کمـی  افزایـش 
از طـرح هـای موفـق در  بازدیـد  و  آموزشـی  کارگاه هـای 
برنامـه کار اداره آمـوزش بهـره بـرداران قـرار گرفتـه و بـا 
معرفی بهره برداران نمونه، موجبات آشـنایی بیشـتر شـرکت 
کننـدگان با شـیوه هـای نوین تولیـد فراهم شـود.  در برنامه 
ریـزی وطراحی دوره های آموزشـی بازدیدهـای برنامه ریزی 
شـده مرتـب بـه صـورت ماهیانـه، فصلـی و غیـره از پایـگاه 
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هـای نمونـه منطقه گنجانده شـود. ضمن اسـتفاده از مطالب 
نـو و بـه روز، مطالـب کاربـردي در محیـط مزرعـه، در دوره 
های غیررسـمی مهارتی آموزشـی دام ودام پزشـکی گنجانده 
شـود تـا ایـن فعالیتهـا سـودمندتر شـوند.محتواي دوره های 
آموزشـی را بایـد کشـاورزان در محیـط زندگـی خـود تجربه 
کـرده، بـا آن سـرو کار داشـته و کارآیـی آنهـا را مشـاهده و 
لمـس نماینـد )عینی بـودن( تا بـراي آنان قابـل درک و فهم 
باشـد.مفهوم هـا و محتـواي دوره هـای آموزشـی بایـد جنبه 
عملـی داشـته باشـد تـا انتقال آنهـا به گونـه موثرتـري براي 

کشـاورزان و دامـداران صـورت پذیـرد.
درزمینـه افزایش کمـی وارتقای کیفی تولید بهره برداران 
مـی تـوان با برنامـه ریـزی وپیش بینـی امکانـات اقتصادی ، 
فرهنگـی ، زیر سـاختي، محیطي، زمینـه اي درطراحی دوره 
هـای آموزش غیرسـمی مهارتی دام ودامپزشـکی، بسـترالزم 
بـرای عملیاتـی نمودن شـاخص هـای کلیدی چـون: افزایش 
تولیدها،ارتقاءکیفیـت وتولیـد محصـول  امنیـت در  ضریـب 
سـالم، بهنگامي تولید ،کارآیي تولید ، بازاریابي و بازاررسـاني، 
اسـتفاده از ظرفیت هـای محلي و بومي،خاقیـت در فرآوري 
تولیدات،کنتـرل عامـل هـای تهدیـد کننـده تولید،کاهـش 
ضایعـات و ضـرر و زیـان حاصـل از بـه کارگیـري اشـتباه 
درکاربـرد نهاده هـا فراهم شـود.در بحث تولیـد محصول های 
دامـی یکـی از شـاخص های پـر اهمیت زنجیره ارزش اسـت 
کـه طراحـان وبرنامـه ریـزان دوره های آموزشـی الزم اسـت 
ایـن مهم را دربخشـی از اسـتاندارد هـای آموزشـی گنجانده 
ودرنتیجـه آن آموزشـگران درطـرح درس خود بـه کار بندند. 
درزمینـه افزایـش انگیـزه و رضایـت شـغلي، بهتر اسـت 
بـا برنامـه ریـزی وپیش بینـی امکانـات اقتصـادی ، فرهنگی 
، زیـر سـاختي، محیطـي، زمینـه اي درطراحـی دوره هـای 
بسـترالزم  ودامپزشـکی،  دام  مهارتـی  غیرسـمی  آمـوزش 
بـرای بهـره منـدی بهره بـرداران کشـاورزی از شـاخص های 
کلیـدی چـون: ایجـاد ثبـات و فرصـت شـغلي، مقبولیـت و 
و  شـغلي،عاقه  بهـره وري  حرفه،ارتقـاء  اجتماعـي  منزلـت 
انگیزه،خاقیـت و نـوآوري ، ایجادروحیـه تعاونـي و همکاري 

، افزایـش اعتمـاد بـه نفس،ایجاد سـازگاري شـغلي ،داشـتن 
روحیـه مثبـت کاري در این حرفه توسـعه عرصـه ، تجهیزات 
و لـوازم سـرمایه اي فراهم شـود. بـه منظور افزایـش انگیزه و 
تثبیـت شـغلی بهـره بـرداران درحرف  هـای مورد نظـر بهتر 
اسـت تسـهیات بانکـي بـدون بهره  ویا کـم بهـره در اختیار 
شـرکت کننـده گان دوره هـای آموزشـی دام ودامپزشـکی 

قرار گیـرد.
درزمینـه افزایـش درآمد و بهبود معیشـت بهـره برداران، 
بـا برنامـه ریـزی وپیش بینـی امکانـات اقتصـادی ، فرهنگی 
، زیـر سـاختي، محیطـي، زمینـه اي درطراحـی دوره هـای 
آمـوزش غیرسـمی مهارتی دام ودامپزشـکی، بسـترالزم برای 
بهـره مندی بهره برداران کشـاورزی از شـاخص های کلیدی 
ماننـد: ارتقـای بازدهـي مالي، پس انـداز حاصـل ازتولید،ارائه 
یارانـه ، تسـهیات حمایتـي و وام بانکـی کـم بهـره، امنیـت 
درآمـدی، امـکان سـرمایه گذاری، امـکان رقابـت مالی،امکان 

برخـورداری از فنـاوری روز جهـان فراهم شـود.
بـا توجـه به اینکه بهبود معیشـت بهره بـرداران اولویت دار 
تریـن موضـوع درامـر تولیـد اسـت. بـا راه انـدازی تشـکل هـا 
وتعاونـی های دامـداری  وخرید تضمینی محصـول های  بهره 
برداران ضرورتدارد از سـوی سـازمان تعاون روسـتایی ومراجع 

ذی صـاح دیگـر ایـن دغدغه بهره بـرداران برطرف شـود.
درزمینـه شـاخص دانـش فنـی ومهـارت بهـره بـرداران 
امکانـات  بینـی  وپیـش  ریـزی  برنامـه  بـا  شـرکت کننـده، 
زمینـه  محیطـي،  سـاختي،  زیـر   ، فرهنگـی   ، اقتصـادی 
اي درطراحـی دوره هـای آمـوزش غیرسـمی مهارتـی دام 
ودامپزشـکی،الزم اسـت بسـترالزم بـرای بهـره منـدی بهـره 
بـرداران کشـاورزی از شـاخص های کلیدی فراهم شـود.بنابر 
نظرشـرکت کنندگان دوره های آموزشـی مبنی بر سـازگاری 
محتـوای دوره بـا نیازهای ایشـان، بـه منظورتجانـس هر چه 
بیشـترافراد شـرکت کننده شایسـته اسـت یک سـازماندهی 
وسـطح بنـدی از مخاطبـان پیـش از دوره صـورت گیـرد تـا 
اثربخشـی دانـش فنی ومهـارت ها ارائه شـده نـزد مخاطبان 

یابد. ارتقـاء 
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Abs tract
In recent decades, the Minis try of Agriculture-Jahad has been holding informal skill trainings for farmers 

with the aim of extension of new technologies. Regarding the importance of the issue, every year planners seek 
to review the achievement of the objectives of these trainings program. Evaluating the impact of training courses 
can provide a clear vision of process of training activities for s taff and executives in the agricultural sector. So this 
s tudy was aimed to inves tigate the effect of Non-formal skill training courses of lives tock and veterinary were 
performed for s takeholders. This research has been done by descriptive-correlational method and data has been 
collected through a researcher-made ques tionnaire shaped in a Likert 5 scale rank. The s tatis tical population of 
this s tudy consis ted of all participants in skill training courses for farmers in the field of lives tock and veterinary 
medicine in Alborz province during 1398 and 1399. The sample size was es timated to be 212 using the Cochran's 
formula. In order to select the samples, s tratified random sampling method with proportional assignment was used. 
The validiy of the ins trument was evaluated by panel of experts including specialis ts of the Agricultural Research, 
Education and Extension Organization. For determining the reliability of the research ins trument, the pioneer tes t 
method and completing the ques tionnaires by a group of 30 people, outside from the s tatis tical population and 
calculating the values of the ordinal theta coefficient (θ = 0.81-98) and R software was applied. Ordinal regression 
findings indicate that among the characteris tics of the training course, ins tructor and content, variables "amount of 
practical hours of the course, ease and comprehensibility of content, the amount of practical skills of the ins tructor 
and the amount of use of scientific and specialized visits in duration of the course” remained at the level of 
significance of 5% and the practical skills of the ins tructor remained at the level of 1% in the model. Also, the 
results of nonparametric Wilcoxon tes t showed that in five indicators, increasing the technical knowledge of users, 
increasing the skills of users, increasing income and improving the livelihood of users, improving motivation 
and job satisfaction and increasing quantitatively and improving the quality of products, there are s tatis tically 
significant difference between before and after participation in the courses at the 99% confidence level. 

Index terms: Job Satisfaction, Livelihood Improvement, Informal Skills Training, Lives tock and Veterinary 
Training, Alborz Province

Corresponding Author: M.R. Khodaverdian

Email: khoda_620@yahoo.com

Received:  2021/10/07                         Accepted: 2022/03/20


