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ـ ارز. کننده توانایی افراد براي کسب و کار موفق و بهبود بهزیستی آنها استترین عوامل تعیینموزش یکی از مهمآ هـم ابییش
فـراهم  هاي آموزشی برنامهمفیدي را براي بهبود ات یح آن اطالعزشی است که انجام صحریزي آموترین مراحل برنامهیکی از مهم

شـود. ایـن   کند. یکی از ابعاد مهم ارزشیابی، اثربخشی است که در آن میزان موفقیت برنامه با توجه به اهداف آن بررسـی مـی  می
آزمایشـی در مـدیریت جهـاد    با استفاده از روش تحقیقکمپوست ربخشی یک دوره آموزشی تولید ورمیمطالعه با هدف بررسی اث

-طرح تحقیق مورد استفاده، طـرح پـیش آزمـون   . شدطراحی و اجرا 1392در سال کشاورزي شهرستان پاسارگاد، استان فارس
توسط چند تـن از متخصصـان مرکـز آمـوزش     آن روایی که نامه بودآوري اطالعات پرسشابزار جمع. پس آزمون از یک گروه بود

هـاي  و دامنه ضرایب آلفـا کرونبـاخ مقیـاس   شدیید دانشگاه شیراز تأاساتید ترویج و آموزش کشاورزي جهاد کشاورزي فارس و
نشان داد انگیـزه  پژوهش حاضر نتایج . بوددهنده پایایی قابل قبول ابزار سنجش شانن)78/0تا 72/0بین (نامه موجود در پرسش

. میـزان رضـایت افـراد    ه اسـت میت و کیفیت محصوالت کشاورزي بـود اصلی افراد از شرکت در دوره افزایش معلومات و بهبود ک
از امکانات و مدت زمـان آمـوزش   رضایتعد میزان رضایت از مدرس، رضایت از روش و محتواي آموزشی و کننده در سه برکتش

از برگـزاري دوره  کمپوسـت در قبـل و بعـد   نگرش و دانش نسبت بـه تولیـد ورمـی   مقایسه میانگین باالتر از متوسط بوده است.
بـر اسـاس   .باالتري بودندو دانش کنندگان داراي نگرش و بعد از برگزاري دوره شرکتبودآنهادار بین دهنده اختالف معنینشان

شود تمهیداتی فراهم شود تـا بـه صـورت    شود لذا پیشنهاد میها نیازسنجی از افراد چندان انجام نمینتایج براي برگزاري کالس
ها انجام شود.ها و زمان و مکان برگزاري کالسها در مناطق مختلف در ارتباط با موضوع کالسین نیازسنجیاي ادوره
آموزش شغلیآموزش اثربخش، ارزشیابی، کلیدي: هايواژه

مقدمه
ریـزان  رنامـه امروزه یکی از موضوعاتی کـه مـورد توجـه ب   

گرفتـه اسـت   ویژه توسعه کشاورزي قرار ه توسعه روستایی و ب
عنوان یک مکمـل  بهکه کارآفرینی روستایی و کشاورزي است

اقتصــادي و پاســخی بــراي حــل معضــالت رکــود در بخــش 
گذار روي پـرورش  أثیر). یکی از عوامل ت9،22کشاورزي است (

کشاورزان کارآفرین که در تحقیقـات مختلـف بـه آن پرداختـه     
کـه  اینبشر براي .)9،14،22شده است عوامل آموزشی است (

در راستاي توسـعه خـود و جامعـه پیرامـون خـود گـام بـردارد        
توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف نیازمند آموزش است. میزان 

سب با اهمیت قائل شـده بـراي   وابسته به آموزش و متناجامعه 
بـرداري  هـاي بهـره  باعث پایداري بهتر نظام. آموزش استآن 

نی به سوي آینـده،  خواهد شد و در حرکت پرشتاب جوامع انسا
هاي انسـان، بهبـود و رونـق هـر چـه      ترین چالشیکی از مهم

اهمیت آموزش بهتـر  ).6،10هاي آموزشی است (بیشتر فعالیت
خصوص در راستاي افزایش احسـاس  براي جوامع روستایی، به

مسئولیت آنها براي کسب دانش جدید چندان مورد توجه قـرار  
کننـده  ین عوامـل تعیـین  تـر موزش یکی از مهمنگرفته است. آ

).15آنهـا اسـت (  توانایی افراد روستایی براي بهبود بهزیسـتی 
هاي آموزشی زمانی مفید است کـه اثربخشـی الزم   ارایه برنامه

ثر بـودن  مـؤ توان بررسی میزان را داشته باشد. اثربخشی را می
اقدامات انجام شده براي دستیابی بـه اهـداف از پـیش تعیـین     

در یـک مطالعـه   تـر است. به عبـارتی سـاده  شده تعریف کرده 
). بیژنی 18شود (گیري میمیزان تحقق اهداف اندازهاثربخشی

) بـه نقـل از ملـک محمـدي اثربخشـی را      6و فالح حقیقـی ( 
توانایی یک موسسه یا یک نهاد در دستیابی به اهداف از قبـل  
تعیین شده براي خود (ضمن حصول موفقیت در دسترسـی بـه   

ن رضامندي براي دسـت انـدرکاران آن موسسـه و    آنها) و تأمی
در ارزشیابی اثر بخشی یـک  کند.افراد وابسته به آن عنوان می

شـود  برنامه، یک طرح و یا پروژه معموال بدین گونه عمل مـی 
شـوند سـپس بـا    که ابتدا اهداف برنامه تعیین و مشـخص مـی  

ــی و  ــه کیف ــه ب ــدف توج ــودن ه ــی ب ــر،  کم ــورد نظ ــاي م ه
هاي تهیه شده سب تعیین و بر اساس شاخصهایی مناشاخص

هــاي اطالعــات مــورد نیــاز گــردآوري شــده و در نهایــت داده
آوري شده با معیارهاي اهداف مورد مقایسه قرار گرفتـه و  جمع
هاي حاصل شده مورد واکاوي و تجزیه و تحلیل و تفسیر یافته

هـاي اجتمـاعی مثـل    در اجـراي برنامـه  ). 20گیرنـد ( قرار مـی 
اي برخـوردار  هاي آموزشـی ارزشـیابی از اهمیـت ویـژه    فعالیت

بر هاي اجتماعی، اقشار وسیعی از جامعه را دراست، زیرا برنامه
). بـا  12گذارد (ها بر سرنوشت آنها تأثیر میگرفته و این برنامه

شـود کـه   ارائه نتایج ارزشیابی به ذینفعان برنامه نشان داده می
ارائه خدمات تا چه حد نقـش  منظورهاي انجام گرفته بهتالش

مفیدي در زندگی آنها داشته است و از طرف دیگر با گسـترش  
ــه ــاعی در برنام ــاي اجتم ــه  ه ــطوح، برنام ــام س ــزان و تم ری
گیران نیز نیازمنـد درك درسـتی از میـزان مطلوبیـت و     تصمیم

). همچنین ارزشیابی عملکرد 2باشند (ها میموفقیت این برنامه
1کردن یک بازخورد بـراي بهبـود خـود   نقش مهمی در فراهم 

گیري در مـورد پرسـنل   کند و به مدیران براي تصمیمبازي می
کننـد  ) بیـان مـی  7بیزانـگ و زیمـرمن (  ).13کنـد ( کمک می

هایی ارزشیابی در مفهوم وسیع لغوي در بر گیرنده کلیه فعالیت
است که شـامل ارزیـابی یـا تعریـف ارزش موضـوعی خـاص       

آوري ) ارزشیابی را فرآیند تعیین، جمع19یم (باشد. استافل بمی
و تدارك اطالعات الزم در جهت قضاوت گزیدارهاي تصـمیم 

منظـور ارتقـاء   هاي آموزش ترویجـی بـه  برنامهداند. گیري می

و منابع طبیعی ساريدانشگاه علوم کشاورزي
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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کسـب و کـار و   یت و کیفیـت تولیـدات کشـاورزي، بهبـود     کم
هـاي جدیـد تحقیقـات    شرایط زندگی روستائیان و انتقال یافته

شـود. بـراي   به تولید کنندگان در سطح کشور برگزار میعلمی 
هاي انسانی و مادي زیـادي صـرف   ها هزینهبرگزاري این دوره

هـاي آموزشـی کـه    گردد، لذا یکی از اجزاي اساسی برنامـه می
باید مورد توجـه خـاص قـرار گیـرد ارزشـیابی اثربخشـی ایـن        

مشـخص  ها وها و تعیین میزان دستیابی به اهداف دورهبرنامه
هـاي آتـی   کردن مشکالت و نـواقص موجـود و اصـالح دوره   

اثربخشـی یـک   میزان این مطالعه با هدف بررسی لذا باشد.می
که در شهرستان پاسـارگاد  دوره آموزشی تولید ورمی کمپوست 

الگـوي  برگزار شـد بـا اسـتفاده از    1392استان فارس در سال 
)، 2مکـاران ( ارزشیابی ارایه شده بوسیله عزیزي خـالخیلی و ه 

در ادامه به برخـی از مطالعـات داخلـی و    طراحی و اجرا گردید.
مطالعـه عبـدالملکی و   شـود. خارجی در این زمینـه اشـاره مـی   

ــاي آموزشــی ترویجــی  ) روي اثربخشــی دوره1همکــاران ( ه
داران نشان دهنده تاثیر آموزش روي دانش و آگاهی افراد مرتع

تـایج میـزان مشـارکت    شرکت کننده بود. همچنین بر اساس ن
فراگیران رابطه قوي با میـزان رضـایت آنهـا داشـت. مطالعـه      

) روي رضایتمندي کشاورزان 21آباد (پناه و رحیمی فیضیزدان
هاي ترویج کشاورزي نشان داد کیفیت و ارزش ایرانی از برنامه

بینی کننده رضایت کلی کشـاورزان  ها پیشدرك شده از برنامه
) در مطالعـه خـود روي   5بیلـی و همکـاران (  ها بـود.  از برنامه

داران مهمتـرین نیازهـاي آموزشـی    آموزش کشاورزان و مرتـع 
هاي مدیریت مالی، دانـش حقـوقی،   کشاورزان را شامل مهارت
هاي مرتبط با تکنولوژي برشـمردند.  مهارت ارتباطات و مهارت

و کـم بـودن اطـالع   ترین موانع را فاصله، زمانهمچنین مهم
کافـارو و همکـاران   هاي آموزشی عنوان کردنـد. برنامهرسانی 

) در یک مطالعه مروري به بررسـی تحقیقـات انجـام شـده     8(
ــوزش ــی آم ــاورزي  روي اثربخش ــاجر کش ــارگران مه ــاي ک ه

تحقیـق کـه بـه    9تحقیـق مـورد بررسـی، در    29پرداختند. از 
هـاي  صورت تحقیق مقطعی اثربخشی را همراه با سایر ویژگی

شناسی مورد بررسی قـرار دادنـد اثربخشـی    معیتاجتماعی و ج
ها را کم یا بدون اثربخشی عنوان کردنـد ولـی در بیسـت    دوره

تحقیق که به صورت تحقیق آزمایشـی اثربخشـی یـک روش    
دار آموزش خاص را مورد مطالعه قرار دادند بـه تـاثیرات معنـی   

) در 17هـاي آموزشــی اشــاره داشـتند. پــان و همکــاران (  دوره
اي روي آموزش دانش تغییر در شـدت اسـتفاده از کـود    مطالعه

هـاي سـنتی   کنند آمـوزش در بین گندمکاران چینی عنوان می
هاي سر مزرعـه  اي تاثیر کمی داشتند ولی راهنمایییک جلسه

پـان و  تاثیر بیشتري روي کاهش شدت استفاده از کود داشتند.
) در تحقیق خود به بررسی نقش آموزش کشـاورزي  16ژانگ (

پردازند. نتـایج نشـان داد دانـش    روي دانش استفاده از کود می
40مدیریت کود کشـاورزان بـا راهنمـایی سـر مزرعـه حـدود       

هـاي سـر کـالس بـراي     درصد بهبود پیدا کـرد ولـی آمـوزش   
کشاورزان این نتایج را در بر نداشت. 

هامواد و روش
با توجه به هدف تحقیق این پژوهش بر اسـاس تحقیقـات   

ترین روش تحقیـق  طراحی و اجرا شد. آزمایش قوي1زمایشیآ

بین دو یا تعداد بیشـتر  2معلولی-کمی براي تعیین رابطه علت
). طرح تحقیق مـورد اسـتفاده، طـرح پـیش     10باشد (متغیر می

. این طرح شامل سه گام بود3پس آزمون از یک گروه-آزمون
بـراي  طالعـه  از گـروه مـورد م  ) اجراي پیش آزمون 1: باشدمی

ــته،  ــر وابسـ ــنجش متغیـ ــرش (سـ ــش و نگـ ــنجش دانـ سـ
) 2کننـدگان در کـالس نسـبت بـه ورمـی کمپوسـت)      شرکت

(اجـراي دوره  اجراي تیمار آزمایشی براي مشـارکت کننـدگان  
گیري مجدد متغیـر  ندازه) اجراي پس آزمون براي ا3، آموزشی)

کننـدگان در کـالس   سنجش دانش و نگرش شـرکت (وابسته
ثیر تیمـار آزمایشـی بـا مقایسـه     . تـأ می کمپوست)نسبت به ور

آموزشی شود. دورهنمرات پیش آزمون و پس آزمون تعیین می
که در این تحقیق مورد ارزشیابی قـرار گرفـت یـک دوره سـه     

در شـرکت کننـده   31روزه تولید ورمی کمپوست بـود کـه بـا    
مدیریت جهاد کشاورزي شهرسـتان پاسـارگاد، اسـتان فـارس     

اي و آزمایشی حداقل مقایسه-. در تحقیقات علییدبرگزار گرد
اي وجـود  مشارکت کننده در هـر گـروه مقایسـه   15باید تعداد 

الگـوي ارزشـیابی مـورد اسـتفاده در ایـن      ).10داشته باشـند ( 
ارایه شده بوسیله عزیـزي خـالخیلی و   ارزشیابیتحقیق الگوي

-1.شـود را شامل میعدب) بود که این الگو شش 2همکاران (
ــروع دوره    ــیش از ش ــرایط پ ــه (ش ــی و  -2)، زمین ــایج آن نت

تغییـرات در  -4، میزان یادگیري-3، هاي ابتداییالعملعکس
مشــکالت و موانــع -6و ارزیــابی اثــرات-5، رفتــار و شــغل

. با توجه به محـدودیت زمـانی   موجود و عوامل مخل در برنامه
مورد اسـتفاده قـرار   مطالعه مطالعه چهار بعد از این الگو در این

محقق نامه آوري اطالعات شامل یک پرسشابزار جمعگرفت. 
محقـق سـاخته   نامـه  براي پیش آزمون و یـک پرسـش  ساخته 

نامـه داراي  براي پس آزمون بود. یک قسمت از این دو پرسش
ــو د کــه بــراي ســنجش نگــرش و دانــش  ســواالت مشــابه ب

شـده  کنندگان نسبت به موضوع مورد آموزش طراحـی شرکت
ها هم داراي یـک قسـمت مجـزا    نامهبود و هر کدام از پرسش

کننـدگان بـا مشـورت    . سواالت مربوط به دانش شـرکت بودند
پرسشنامه توسط چند 4. روایی صوريمدرس دوره تعیین شدند

رزي فـارس و  تن از متخصصـان مرکـز آمـوزش جهـاد کشـاو     
ید و یید گرددانشگاه شیراز تأکشاورزياساتید ترویج و آموزش

هـاي موجـود در پرسشـنامه    دامنه ضرایب آلفا کرونباخ مقیاس
قابل قبول ابـزار  5دهنده پایاییبود که نشان78/0تا 72/0بین 

.  باشدسنجش می

و بحثنتایج 
کمپوستدوره ورمیکنندگان شرایط فردي شرکت

ارائه 1شناسی نمونه مورد مطالعه در جدول آمار جمعیت
دهد تمام رکت کننده نشان میه سنی افراد ششده است. دامن

کنندگان جوان بودند و تحصیالت باالیی هم داشتند. شرکت
کننده نیز بیانگر آن میزان اراضی و درآمد افراد شرکتمیانگین

است که افراد مورد مطالعه از نظر اقتصادي تقریباً وضعیت 
صد) در78همچنین اکثر افراد مورد مطالعه (متوسطی داشتند. 

درصد شغل اصلی 22داراي شغل غیرکشاورزي بودند و تنها 
درصد) 58آنها کشاورزي بوده است.  اکثر افراد مورد مطالعه (

16درصد شغل دوم کشاورزي و 26شغل دوم نداشتند و 
1- Experimental Research 2- Cause-Effect 3- One-Group Pretest-Posttest Design
4- Face Validity 5- Reliability
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درصد نیز شغل دوم غیر کشاورزي داشتند. اکثر افراد شرکت 
در هیچ درصد) در این دوره قبال سابقه شرکت 77کننده (

اي را نداشتند و این اولین کالس آموزشی بود که آنها دوره
شرکت کردند.

شناسی نمونه مورد مطالعهآمار جمعیت- 1جدول 
Table 1. Demographic statistics of the research sample

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلمتغیرهاي مورد بررسی
203231/2715/4سن (سال)

121852/1311/2سطح تحصیالت (سال)
01565/662/4میزان تجربه کشاورزي (سال)

01536/551/4زمین آبی (هکتار)
0338/155/1زمین دیم (هکتار)

01238/443/3درآمد کشاورزي (میلیون تومان)
0555/330/2درآمد غیرکشاورزي (میلیون تومان)

51236/820/2ن)درآمد کل (میلیون توما

انگیزه افراد براي شرکت در دوره آموزشی
انگیزه شرکت در کالس، سه گویان از بین پنج اسخپ

اد بررسی انگیزه و دلیل افراولویت اول خود را انتخاب کردند. 
دهد کمپوست نشان میبراي شرکت در دوره تولید ورمی

د کمیت و کیفیت انگیزه اصلی افراد افزایش معلومات و بهبو

کنندگان در درصد شرکت61الت کشاورزي بوده و محصو
85اولویت اول این گزینه را انتخاب نمودند در مجموع نیز 

هاي خویش این گزینه را درصد نمونه مورد مطالعه در اولویت
ترین رتبه نیز مربوط به پر کردن اوقات . پایینکردندانتخاب 

). 2د به آن اشاره داشتند (جدول فراغت بوده که تنها یک مور

یل افراد براي شرکت در این دوره آموزشیانگیزه و دال- 2جدول 
Table 2. Motivation and reasons for participation in this training course

اولویت اولمنبع اطالعاتی
تعداد (درصد)

اولویت دوم
تعداد (درصد)

اولویت سوم
تعداد (درصد)

افراد اشاره درصد 
کرده به این منبع

2/85)0(0)9/12(4)3/61(19افزایش معلومات و بهبود کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزي
3/59)7/9(3)6/22(7)4/19(6دریافت اعتبار مالی وامکانات

4/44)0/29(9)5/6(2)2/3(1ها (مثل کود و سم)دسترسی آسانتر به نهاده
1/11)0(0)7/9(3)0(0هی پایان دورهدریافت گوا

7/3)0(0)0(0)2/3(1پر کردن اوقات فراغت
-)3/61(19)4/48(15)9/12(4بدون پاسخ

-)100(31)100(31)100(31مجموع

اطالعات فنی کشاورزي افراد منابع دریافت
کنندهشرکت

رزي نیز نشان بررسی منابع دریافت اطالعات فنی کشاو
،هادهد در اولویت اول و همچنین در مجموع پاسخمی

ترین منبع اطالعات عنوان مهمها و دیگر کشاورزان بههمسایه

فنی کشاورزان مطرح بوده و بیشترین مراجعه را به آنها 
هاي خود درصد افراد در اولویت5/64اند. در مجموع نیز داشته

). از رادیو و تلویزیون نیز 3جدول به این گزینه اشاره داشتند (
گونه اطالعات فنی کشاورزي بوسیله افراد مورد مطالعه هیچ

دریافت نشده بود. 

منابع دریافت اطالعات فنی کشاورزي-3جدول
Table 3. Resources for receiving agricultural technical information

اولویت اولمنبع اطالعاتی
تعداد (درصد)

لویت دوماو
تعداد (درصد)

اولویت سوم
تعداد (درصد)

درصد افراد اشاره 
کرده به این منبع

2/45)0(0)9/12(4)3/32(10متخصصان مراکز تحقیقات
5/64)0(0)8/25(8)7/38(12ها و دیگر کشاورزانهمسایه

6/22)9/12(4)5/6(2)2/3(1مروجان و کارشناسان
0)0(0)0(0)0(0و و تلویزیونهاي رادیبرنامه

5/35)3/32(10)2/3(1)0(0ها و ادوات کشاورزيفروشندگان نهاده
7/38)2/3(1)7/9(3)8/25(8کتاب، روزنامه و اینترنت

-)6/51(16)9/41(13)0(0بدون پاسخ
-)100(31)100(31)100(31مجموع

یزي توسط سازمانرمیزان مطلوب بودن برنامه
سنجش دیدگاه نمونه مورد مطالعه در ارتباط با میزان 

دهد به غیر ریزي دوره آموزشی نشان میمطلوب بودن برنامه
گان در کنندهارتباط با برگزاري دوره از شرکتاز نظرخواهی در

ریزي دوره هاي مورد بررسی میزان مطلوبیت برنامهسایر گویه
بوده است. باالترین میانگین نیز مربوط به باالتر از میانگین

مناسب بودن محل برگزاري دوره با توجه به محل زندگی 
).4افراد بوده است (جدول 
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ریزي دوره آموزشیمیزان مطلوب بودن برنامه- 4جدول 
Table 4. Desirability of planning the training course

انحراف معیار*میانگینهاگویه
70/287/0زمان و فصل برگزاري دوره مناسب انتخاب شده است؟چقدر 

34/372/0ي آموزشی تا چه حد مناسب بوده است؟برگزاري دورهبا توجه به مکان زندگی تان محل
17/280/0تا چه اندازه اهداف برگزاري این دوره براي شما روشن و واضح است؟

59/112/1زاري آن از شما نظر خواهی کردند؟چه میزان قبل از برگزاري دوره، براي برگ
59/269/0ها قابل دستیابی هستند؟به نظر شما چه اندازه اهداف دوره

00/382/0هاي قبلیمیزان رضایت از دوره
49/265/0مجموع

= خیلی زیاد).4= هیچ، 0باشد (می0- 4دامنه میانگین از *

(میزان رضایت از هاي ابتدایی العملنتایج آنی و عکس
دوره برگزار شده)

کننده در دوره تولید میزان رضایت افراد شرکت
عد مورد سنجش کمپوست از دوره برگزار شده در سه بورمی

عد میزان رضایت از مدرس در تمام ). در ب5قرار گرفت (جدول 
هاي مورد بررسی رضایت افراد باالتر از میانگین بوده گویه

ین میزان رضایت نیز مربوط به رفتار اجتماعی است و باالتر
مدرس با فراگیران و ایجاد عالقه و احترام متقابل و همچنین 

گویی به سواالت با عالقه و صبر و حوصله مدرس جهت پاسخ
عد رضایت از روش و بوده است. در ب4از 26/3میانگین 

محتواي آموزشی باالترین میزان رضایت از کاربردي بودن 
ب ارائه شده بیان شد و کمترین میانگین نیز مربوط به مطال

هاي متنوع براي ارائه مطالب در کالس بود. استفاده از روش
در مجموع نیز هرچند میزان رضایت این بعد دیگر عد از دو ب

نشان 4از 77/2مورد بررسی کمتر بوده است ولی میانگین 
عد باالتر از کنندگان از این بدهد میزان رضایت شرکتمی

عد سوم که مورد بررسی قرار گرفت متوسط بوده است. ب
رضایت افراد از امکانات و مدت زمان آموزش بود. در این بعد 
باالترین میزان رضایت مربوط به مناسب بودن محل برگزاري 
دوره آموزشی با توجه به تعداد فراگیران و کمترین میزان 

انات آموزشی فراهم شده رضایت نیز مربوط به تجهیزات و امک
بیانگر آن است 4از 86/2عد نیز میانگین بود. در مجموع سه ب

که میزان رضایت فراگیران از دوره برگزار شده باالتر از حد 
متوسط بوده است.

شدهمیزان رضایت افراد از دوره برگزار- 5جدول 
Table 5. The degree of satisfaction of individuals from the course

انحراف معیار*میانگینهاگویهابعاد

س
مدر

 از 
یت

ضا
ن ر

یزا
48/257/0توان علمی و اطالعات و دانش مدرس در زمینه مورد آموزش چه اندازه بود؟م

97/275/0قدرت بیان و انتقال مطالب و تفهیم آن توسط مدرس چه اندازه بود؟
26/373/0ایجاد عالقه و احترام متقابل چه اندازه بود؟رفتار اجتماعی مدرس با فراگیران و

07/376/0ایجاد انگیزه و رغبت در فراگیران توسط مدرس چه اندازه بود؟
26/386/0عالقه و صبر و حوصله مدرس جهت پاسخگویی به سواالت چه اندازه بود؟

99/251/0مجموع میزان رضایت از مدرس

 و 
ش

 رو
ت از

ضای
ر

حتو
م

شی
موز

ي آ
ا

03/380/0تا چه اندازه مطالب ارائه شده، کاربردي و در جهت رفع نیازهاي شغلی شما بوده است؟
97/255/0تا چه اندازه مطالب ارائه شده، قابل فهم بوده است؟

41/262/0هاي متنوع براي ارائه مطالب در کالس استفاده شده است؟تا چه اندازه از روش
84/269/0هاي شما متناسب بوده است؟هاي تدریس با عالیق و قابلیته روشتا چه انداز

61/215/1تا چه اندازه از مشارکت فراگیران در ارائه مطالب کالس استفاده شده است؟
77/247/0مجموع رضایت از روش و محتواي آموزشی

 و 
ات

کان
ز ام

ت ا
ضای

ر
ش

موز
ن آ

زما
ت 

مد

13/385/0ن، محل برگزاري دوره آموزشی، تا چه حد مناسب بوده است؟با توجه به تعداد فراگیرا
77/288/0برنامه زمان بندي دوره و میزان فشردگی آن تا چه حد مناسب بوده است؟

48/212/1تا چه اندازه وسایل آموزشی و همچنین تجهیزات و امکانات آموزشی فراهم  شده مناسب بوده است؟
77/267/0هاي تدریس با شرایط و امکانات موجود در محل آموزش همخوانی داشت؟شتا چه اندازه رو

94/203/1تا چه اندازه تسهیالت رفاهی دوره از قبیل امکانات ایاب و ذهاب ، پذیرایی، و غیره مورد رضایت شما بوده است؟
82/267/0مجموع رضایت از امکانات و مدت زمان آموزش

86/245/0مجموع کل
= خیلی زیاد).4= هیچ، 0باشد (می0-4دامنه میانگین از *

میزان یادگیري (مقایسه نگرش و دانش نسبت به تولید 
ورمی کمپوست در قبل و بعد از برگزاري دوره)

منظور سنجش میزان تاثیر دوره برگزار شده روي هب
ورمی یادگیري افراد، نگرش و دانش افراد در ارتباط با تولید 

کمپوست در قبل و بعد از برگزاري دوره آموزشی با سواالت 

مشابه مورد بررسی قرار گرفت. سنجش نگرش افراد نسبت 
دهد به تولید ورمی کمپوست قبل از برگزاري دوره نشان می

غیر از یک گویه مربوط به ترجیح سایر مشاغل به تولید 
افراد هاي مورد بررسی نگرشکمپوست در سایر گویهورمی

). 6باالتر از حد متوسط بوده است (جدول 
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آزمون)نگرش نسبت به تولید ورمی کمپوست (پیش- 6جدول 
Table 6. Attitude towards vermicompost production (pre-test)

انحراف معیار*میانگینهاگویه
23/456/0کمپوست عالقه دارممن به تولید ورمی

84/378/0مین نمایمهاي زندگی خویش را تأم بود هزینهت قادر خواهکمپوسبا تولید ورمی
97/222/1دهم (معکوس شده)کمپوست ترجیح مییرا به تولید ورماگر شغل دیگري پیدا شود آن

55/315/1کمپوست شوندوارد شغل تولید ورمیکنم فرزندان (فامیل) خویش را تشویق می
51/385/0کثیف و آزار دهنده است (معکوس شده)کمپوستمحیط کار تولید ورمی

29/469/0توانم به اقتصاد ملی کمک کنمکمپوست میبا تولید ورمی
73/344/0مجموع

= کامالً موافق).5= کامالً مخالف، 1باشد (می1-5دامنه میانگین از : *

دهد در سنجش نگرش بعد از برگزاري دوره نشان می
د مورد سنجش افراد داراي نگرش باالتر از متوسط تمامی موار

دهنده نگرش نشان5از 96/3بودند و در مجموع نیز میانگین 

کمپوست کنندگان نسبت به تولید ورمینسبتا خوب شرکت
). 7باشد (جدول می

نگرش نسبت به تولید ورمی کمپوست (پس آزمون)- 7جدول 
Table 7. Attitude toward vermicompost production (post-test)

انحراف معیار*میانگینهاگویه
39/449/0من به تولید ورمی کمپوست عالقه دارم

94/385/0هاي زندگی خویش را تامین نمایمبا تولید ورمی کمپوست قادر خواهم بود هزینه
16/369/0عکوس شده)دهم (مرا به تولید ورمی کمپوست ترجیح میاگر شغل دیگري پیدا شود آن

77/305/1فرزندان (فامیل) خویش را تشویق میکنم وارد شغل تولید ورمی کمپوست شوند
03/491/0محیط کار تولید ورمی کمپوست کثیف و آزار دهنده است (معکوس شده)

45/468/0توانم به اقتصاد ملی کمک کنمبا تولید ورمی کمپوست می
96/343/0مجموع

= کامالً موافق).5= کامالً مخالف، 1باشد (می1-5امنه میانگین از د:*

) نگرش نسبت paired samples t-testمقایسه میانگین (
کمپوست در قبل و بعد از برگزاري دوره به تولید ورمی

دار بین میزان نگرش در قبل و بعد دهنده اختالف معنینشان

باشد و بعد از طا میدرصد خ5از برگزاري دوره در سطح 
کنندگان داراي نگرش باالتري بودند برگزاري دوره شرکت

).8(جدول 

pairedمقایسه میانگین (- 8جدول  samples t testنگرش نسبت به تولید ورمی کمپوست در قبل و بعد از آموزش (
Table 8. Comparison of mean (paired samples t test) of attitude toward vermicompost production before and after training

داريسطح معنیTمیزان انحراف معیار*میانگینگروه
020/0-73/344/046/2پیش از دوره آموزشی 96/343/0بعد از دوره آموزشی

باشدمی1-5دامنه میانگین از :*

میزان دانش افراد نسـبت بـه تولیـد ورمـی کمپوسـت بـا      
(دالیل استفاده از ورمـی  سوال باز 6هماهنگی مدرس دوره با 

کمپوست به جاي کود دامی، میزان کرم مورد استفاده، مـوادي  
که در بستر قابل اسـتفاده اسـت و مـوادي کـه قابـل اسـتفاده       

هاي تولید) مورد ارزیـابی  نیست، میزان غذاي کرم، انواع روش
ت نمـرات افـراد   هاي درسـ قرار گرفت و بر اساس تعداد جواب

نتــــــایج مقایســــــه میــــــانگین محاســــــبه شــــــد.
)paired samples t-test  ــد از ــل و بع ــراد در قب ــش اف ) دان

دار بین دانش افراد در اختالف معنیدهنده برگزاري دوره نشان
قبل و بعد از برگزاري دوره و افزایش میزان دانش افراد نسبت 

).  9باشد (جدول کمپوست میبه تولید ورمی

pairedمقایسه میانگین (- 9جدول  samples t testدانش در ارتباط با تولید ورمی کمپوست در قبل و بعد از آموزش (
Table 9. Comparison of means (paired samples t-test) of vermicompost production knowledge before and after training

داريسطح معنیTمیزان انحراف معیار*میانگینگروه
001/0-10/383/165/6پیش از دوره آموزشی 41/431/1بعد از دوره آموزشی

باشدمی0-5دامنه میانگین از بین : *

برنامهاجرايمشکالت و موانع موجود در
یزان وجود شود ممالحظه می10گونه که در جدول همان

با یک شاخص با در دوره آموزشی افرادمشکالت براي حضور
دهد در تمام نتایج نشان می.سوال مورد سنجش قرار گرفت5

موارد مورد بررسی میزان مشکالت افراد پایین بوده است و در 

دهد شرکت کنندگان نشان می4از 78/0مجموع نیز میانگین 
هاي مورد بررسی چندان مشکلی در این دوره آموزشی از جنبه

.براي شرکت در کالس نداشتند
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شدهمیزان مواجهه با مشکالت در دوره برگزار-10جدول 
Table 10 . Exposure to problems during the training course

انحراف معیار*میانگینمشکالت
00/177/0چه میزان از نظر زمانی براي شرکت در دوره مشکل داشتید؟

64/066/0د؟رفت و آمد به محل برگزاري دوره چه میزان مشکل بو
81/096/0ها شرکت در دوره چقدر مشکل بود؟از لحاظ پرداخت هزینه

03/113/1چه اندازه مشکالت شغلی شما شرکت در این دوره را تحت تاثیر قرار داد؟
45/072/0چه اندازه مشکالت خانوادگی شما شرکت در این دوره را تحت تاثیر قرار داد؟

78/062/0مجموع
= خیلی زیاد)4= هیچ، 0باشد (می0-4ه میانگین از دامن

بندي و پیشنهادهاجمع
ترین عوامل تعیین کننده توانایی افراد آموزش یکی از مهم

براي بهبود بهزیستی آنها است و در حرکـت پرشـتاب جوامـع    
هـاي انسـان،   ترین چـالش انسانی به سوي آینده، یکی از مهم

هـاي آموزشـی اسـت.    تر فعالیـت بهبود و رونـق هـر چـه بیشـ    
ریزي آموزشـی  ترین مراحل برنامهیکی از مهمنیزارزشیـــابی

است که انجام صحیح آن اطالعــات بسیار مفیـدي را دربـاره   
فـراهم  هـاي آموزشـی   ریـزي و اجـراي برنامـه   چگونگی طرح

و مبناي مفیدي جهت ارزیـابی عملکـــــرد آموزشـی    کندمی
. یکی از ابعـاد مهـم ارزشـیابی،    دهدمراکز آموزش به دست می

اثربخشی است که در آن میزان موفقیت برنامـه بـا توجـه بـه     
هـاي  شود. یکی از اجزاي اساسی برنامـه اهداف آن بررسی می

آموزش ترویجی که باید مورد توجه خاص قرار گیرد ارزشـیابی  
هـا و تعیـین میـزان دسـتیابی بـه اهـداف       اثربخشی این برنامه

شخص کردن مشکالت و نواقص موجود و اصـالح  ها و مدوره
لـذا ایـن مطالعـه بـا هـدف بررسـی       باشـد.  هاي آتی مـی دوره

اثربخشی یک دوره آموزشی تولید ورمی کمپوسـت طراحـی و   
هـاي زیـر ارائـه    یج تحقیق پیشـنهاد با توجه به نتااجرا گردید.

هاي برگـزار شـده شـرکت کـرده     افرادي که در دورهگردد.می
ـ واکثراٌ جوانان با سطح سواد نسبتاٌ خوب بودنـد  ه کند اهبود ه ب

دنبال ایجاد شغل و شروع به کار بودند. جـذب افـراد جـوان و    
تواند باعـث رونـق بیشـتر ایـن     مستعد در بخش کشاورزي می

بخش و افـزایش کمیـت و کیفیـت محصـوالت کشـاورزي و      
کاهش نیاز به واردات شود لذا نیازمنـد توجـه بیشـتر بـه ایـن      

و افزایش تسهیالت بـه خصـوص اعتبـارت کـم بهـره      بخش 
طور که در نتایج مالحظـه شـد خیلـی از افـراد     همانباشد.می

مد اصـلی آنهـا از بخـش    شرکت کننده در این دوره شغل و درآ
کشاورزي نبوده است. با فراهم کردن شـرایط الزم در منـاطق   

خصـوص جوانـان   هتوان این امکان را براي افراد بروستایی می
ــه فــ ــار ســایر مشــاغل ب ــه راهم کــرد در کن ــوان مکمــل ب عن

زمـان  هاي کشاورزي نیز بپردازنـد. رونـق گـرفتن هـم    فعالیت
توانـد  هاي زراعی و غیرزراعی در مناطق روسـتایی مـی  فعالیت

باعث بهبود شرایط هر دو بخش و در نهایت بهزیسـتی مـردم   
) نیز در تحقیـق خـود  3زاده و میرلطفی (علويروستایی گردد.

روي اهمیت اقتصاد غیر زراعی روي ماندگار سازي روسـتائیان  
ریـزي  در ارتبـاط بـا برنامـه   در مناطق روستایی تاکید داشـتند.  

هاي آموزشی در اکثـر مـوارد مـورد بررسـی افـراد مـورد       دوره
مطالعه رضایت نسبتاٌ خوبی داشتند به غیـر از نظـر خـواهی از    

از افـراد بـراي   زسـنجی ها، یعنی نیاز برگزاري دورهافراد قبل ا
هــا و زمــان و مکــان چنــدان انجــام نــوع و موضــوع کــالس

از افـراد هـدف در مـورد    نظرخواهی مستقیمگیرد. مطمئناًنمی

موضوعات و محتواي آموزشی مورد نیاز آنها همچنین زمـان و  
ها، باعـث اسـتقبال بیشـتر افـراد از     مکان مناسب براي کالس

ها خواهد شـد. لـذا بایـد    سها و بازدهی بیشتر این کالکالس
ها در اي این نیازسنجیتمهیداتی فراهم شود تا به صورت دوره

از بین مـوارد مـورد بررسـی مهـم    مناطق مختلف انجام گیرد.
ها افزایش معلومات و ترین انگیزه افراد براي شرکت در کالس

بهبــود کمیــت و کیفیــت محصــوالت کشــاورزي و همچنــین 
) 5بیلی و همکـاران ( امکانات بوده است. دریافت اعتبار مالی و
ترین نیازهاي آموزشی کشاورزان را شـامل  در مطالعه خود مهم

هاي مدیریت مالی، دانش حقوقی، مهـارت ارتباطـات و   مهارت
افراد در صـورتی از  هاي مرتبط با تکنولوژي برشمردند. مهارت
شود استقبال خواهنـد نمـود   هاي آموزشی که برگزار میکالس

هـا،  هاي آنان تامین گردد. قبل از برگـزاري کـالس  انگیزهکه
براي مخاطبان برنامه باید مشخص شـود کـه چـه اطالعـات،     

هایی را در این دوره کسـب خواهنـد نمـود،    معلومات و توانایی
شـود بایـد بـه    رسانی که انجـام مـی  ها و اطالعبنابراین آگهی

هـا اکتفـا   رهتر باشند و صرفاٌ به ذکر عنـاوین دو صورت مشروح
توان افرادي که در نکنند. همچنین براي اعطاي تسهیالت می

هاي آموزشـی شـرکت نمودنـد را در اولویـت قـرار داد. از      دوره
میان منابع دریافت اطالعات فنی کشاورزي که مـورد بررسـی   
قرار گرفت به غیر از مروجین و کارشناسـان کشـاورزي، منبـع    

و کشاورزان دیگر بودند کـه  ها دیگري مورد تاکید بود همسایه
دهنده اهمیت استفاده از کشاورزان رابط و مزارع نمایشی نشان

باشـد. اصـوالٌ   هـاي تحقیقـاتی مـی   براي انتقـال نتـایج یافتـه   
پذیرند که نتایج عینی کشاورزان توصیه و آموزشی را راحت می

آن را مشاهده نمایند. لذا باید روي استفاده از کشاورزان رابط و 
ین مزارع نمایشی و فراهم نمودن تسهیالت الزم بـراي  همچن
بررسی میزان رضایت ریزي خوبی صورت گیرد. ار برنامهاین ک

عد نشان داد در ب3هاي برگزار شده در شرکت کنندگان از دوره
هاي مـورد بررسـی رضـایت افـراد خـوب و      تمام موارد و گویه
از اسـتفاده  . کمترین میزان رضـایت  ده استباالتر از متوسط بو

ــود.   از روش ــالس ب ــب در ک ــه مطال ــراي ارائ ــوع ب ــاي متن ه
سـخنرانی اسـتفاده   هاي برگزار شده اکثراٌ فقط از روشکالس

کنند که چندان براي فراگیران جـذابیت نـدارد، اسـتفاده از    می
ها هاي مشارکتی در کالسهاي متنوع به خصوص روشروش

واند باعث افـزایش  تکه فراگیران بیشتر درگیر کالس شوند می
نتایج مطالعـه عبـدالملکی و همکـاران    ها گردد.کارایی کالس

داران نشـان داد میـزان مشـارکت    هاي مرتـع ) روي آموزش1(
مطالعـه  فراگیران رابطه قوي با میـزان رضـایت آنهـا داشـت.     

ــزدان ــاه و رحیمــی فــیضی ــاد (پن ــدي ت) روي رضــای21آب من
ج کشـاورزي نشـان داد  هـاي تـروی  کشاورزان ایرانی از برنامـه 
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ده رضـایت  کننبینییشها پکیفیت و ارزش درك شده از برنامه
هـاي برگـزار شـده    ثیر دورهتـأ ها بود. کلی کشاورزان از برنامه

روي یادگیري افـراد در دو بعـد نگـرش و دانـش افـراد مـورد       
بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد نگـرش و دانـش افـراد در    

.داري داشـت شـده تغییـرات معنـی   ارتباط با موضوع تـدریس 
هـاي  ) روي اثربخشـی دوره 1مطالعه عبدالملکی و همکـاران ( 

دهنـده تـاثیر آن روي   داران نیـز نشـان  آموزشی ترویجی مرتـع 
تغییرات در دانش میزانکننده بود. دانش و آگاهی افراد شرکت

ثیرات کمتر از دالیل تأافراد بیشتر از تغییرات نگرش بود. یکی 
تواند این باشد که این موزشی روي نگرش افراد میاي آهدوره

افراد قبل از برگزاري دوره هـم بـا موضـوعات مـورد آمـوزش      
درگیر بوده و قبل از شروع کالس در پیش آزمون هم نگـرش  

ها نسبتاٌ باالیی نسبت به موضوع داشتند. در مجموع تاثیر دوره
ــراد مــی ــادگیري اف ــراي ادامــه  روي ی ــوجیهی ب ــد ت ــن توان ای

بررسی میزان مواجهه افراد هاي آموزشی در آینده باشد.کالس
هاي برگزار شده نشان داد در با مشکالت براي شرکت در دوره

کل میـزان ایـن مشـکالت خیلـی بـاال نبـوده اسـت. از بـین         
هاي شغلی افـراد  مشکالت مورد بررسی، مشکالت و گرفتاري

مـورد تاکیـد   ها بیشتر از سایر مشـکالت  براي شرکت در دوره
) در مطالعـه خـود در   5بیلی و همکاران (شرکت کنندگان بود. 

تـرین موانـع را   مـورد آمـوزش کشـاورزان و مرتـع داران مهـم     
هـاي آموزشـی   رسـانی برنامـه  فاصله، زمان و کم بودن اطـالع 

هـا بـه   در نظر گرفتن زمان مناسب براي کالسعنوان کردند. 
باشند مثل عصـر یـا   نحوي که افراد کمتر درگیر کارهاي خود

ها یا روزهاي تعطیل و همچنـین انتخـاب محـل مناسـب     شب
ها به نحوي کـه بـراي رفـت و آمـد افـراد زمـان       براي کالس

تواند براي رفع این مشکل تاثیرگـذار  زیادي از دست ندهند می
باشد.
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Abstract
Education is one of the most important determinants of people's ability to succeed in their

job as well as improve their well-being. Also, evaluation is one of the most important stages of
educational planning, and the correct implementation of it provides useful information for
improving educational programs. Effectiveness is one of the most important aspects of
evaluation in which the success of the program is evaluated according to its goals. This research
was conducted to evaluate the effectiveness of a training course on Vermicompost production
based on experimental research in Agricultural Jihad Department of Pasargad Township, Fars
province in 2013. The research design was one-group pretest-posttest design. The data gathering
tool was a questionnaire whose validity was confirmed by some experts from Fars Agricultural
Education Complex and scientific board of agricultural extension and education in Shiraz
University, also, the range of Cronbach's alpha coefficients of the questionnaire scales (from
0.72 to 0.78) indicates the reliability of the measurement tool. Research results showed the main
motivation of individuals to participate in the course were increasing information and improving
the quantity and quality of agricultural products. The degree of satisfaction of the participants in
three dimensions; satisfaction from the teacher, satisfaction with the method and content of the
training, and the satisfaction of the facilities and the duration of the training was higher than the
average. Comparing the mean of attitude and knowledge about the production of vermicompost
before and after the course showed a significant difference between them and after the course
participants had a higher attitude and knowledge. Based on the results, had not paid special
attention to individuals' need assessment. Therefore, it is suggested that measures have been
taken to perform this need assessment for time, location and subject of educational classes
periodically in different areas.

Keywords: Effective Education, Evaluation, Occupational training
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