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تورهاي آموزشی، ترویجی و پژوهشیاقتصادي -ارزیابی پیامدهاي اجتماعی
استان البرز: کاربرد مدل کرك پاتریکپیشرو کشاورزان

1میررحیمیحاجیسید داود 

)07/09/1400؛ پذیرش: 22/04/1400(دریافت: 
چکیده

تولیدکنندگان به هاي نوینفناوريانتقال دانش و هاي آموزشی نوآورانه براي کشاورزي یکی از روشتورهاي آموزشی، ترویجی و پژوهشی 
و است بکار رفته بردارانهاي نوین به بهرهفناوريعملی آموزشو برايبوده "مزرعه محور"آموزشیروشاین محصوالت کشاورزي است.

يجهاد کشاورزوزارت (ره)مرکز آموزش عالی امام خمینی1398-1392هايدر سالباشد.بخش میهاي تفریحی و انگیزهداراي جنبه
ات تأثیرارزشیابی .کردبرگزار واحدهاي سبزي و صیفی برداران پیشرو تورهاي آموزشی، ترویجی و پژوهشی را جهت آموزش بهره

براي توسعه این این برنامه نقاط قوت و ضعف ،تعیین میزان دستیابی به اهدافبراي، ابزار مناسبی اجتماعی این برنامه آموزشی-ياقتصاد
جامعه آماري و استفاده شد تحلیل محتوای از ا روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفبحاضربراي این منظور تحقیقبرنامه آموزشی بود.

جامعه آماري شامل استفاده شد و روش پیمایشیاز نیز در بخش کمی کننده در تورها بود. شامل مدیران و کارشناسان خبره شرکت
ابزار سنجش در ).n= 100(شدفرمول کوکران تعیین از طریق . حجم نمونه)N= 302بود (کننده در تورها پیشرو شرکتبردارانبهره

جهاد و سازمان (ره)پانل متخصصان در مرکز آموزش عالی امام خمینیلهیوسبهمرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار ظاهري 
نقاط ترینمهمبخش کیفی نشان داد؛نتایج .شدتأیید ) 87/0آلفا (کرونباخ نیز از طریق محاسبه ضریب پایایی آن استان البرز و کشاورزي

مثبت؛ نقاطترینمهمو، زیرساختی و تبلیغاتی مستمربندي، ارزشیابی: مدیریت اجرایی، زمانيهاحوزهضعف تورهاي برگزار شده در 
نتایج نشان داد که تورهاي آموزشی همچنین . بودتوسعه علمی، توسعه مشارکت و بهبود ارتباطات، توسعه تجارب یادگیري و کارآفرینی 

اند. میانگین ارزیابی واکنش، یادگیري، رفتار و نتایج) امتیاز متوسط به باال را کسب کرده(کیپاتردر هر چهار سطح مدل ارزشیابی کرك 
هاي آموزش داده شده و روشن شدن نتایج و دستاوردهاي اقتصادي و فنی حاصل از فناورييریکارگبهمرحله رفتار و نتایج که مستلزم 

. همچنین در هر چهار شاخص بودتر از مراحل واکنش و یادگیري بر بودن این تغییرات، اندکی پایینبا توجه به زمان،استکارگیريبهاین 
بودند ولی تنها در کردهتحصیلها االتر از افرادي بود که در سایر رشتهاي افرادي که داراي تحصیالت کشاورزي بودند ب، میانگین رتبهمدل

بعد واکنش و رفتار این اختالف معنادار و محسوس بود.
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مقدمه
ست               انمودهنییتعیعیو حفاظت از منابع طبییغذاتیامني،کشاورزيبرايزیچالش برانگ، اهداف داریتوسعه پا

(UN, FAO)و کشاورزان ییمردم روستايبه توانمندسازيادیاهداف تا حد زنیبه ایابی. دست(2018 ، برگزاري (2017
ها در فرایند توسعه براي ذینفعان و میزان مشارکت آنی)عموموتخصصیيهامهارتي آموزشی توانمندساز (انتقالهابرنامه

Farmer training programsآموزش کشاورزانيهابرنامه. در همین راستا داردیبستگ) 1400(ادهم ملکی و همکاران، 

(FTPs)شامل رویداد. این کندیمتیحمارا متحدهاالتیدر ايحرفه کشاورزتوسعهاست که ییهادهیپدنیدتریاز جدیکی
Peter(شودیآموزش داده ميکشاورزدانشهنر و در آن بوده ويکاربردیآموزشيهادوره et al., در يدر کشورها). 2021

در مقایسه با کل ها از برنامهیآموزش کشاورزان نشان داده است که تعداد کمیمطالعات در مورد اثربخش،حال توسعه
رسندیمتیفقکشاورزان، به مويآموزش و توانمندسازيهااز روشيترعیوسفیطبه دلیل استفاده ازهابرنامه

.(Oreszczyn et al., که شواهد قابل مشاهده، قابل نمایدتواند ارزشمندي خود را توجیه یک برنامه آموزشی زمانی می(2010
این امر به جنبه مهمی از ارزشیابی آموزشی .عرضه کندفراگیراناطمینان و معتبري در مورد تأثیر آموزش بر بهبود عملکرد 

.)1395، ابیلی و همکارانشود (یاد می،از آن به عنوان اثربخشی آموزشی و یا ارزشیابی اثربخشی آموزشمعموالًاشاره دارد که 
کمی و ءتواند در ارتقامیبرداران کشاورزي هدفمند و منطبق بر نیازهاي واقعی بهرهغیررسمی، ي مهارتی هاوجود آموزش
توسعه کمی و کیفی به توجهراستا در این و)1388(قنبري و برقی، دعمیقی داشته باشتأثیربرداران هاي بهرهکیفی فعالیت

عدم استفاده و)1400(خداوردیان و همکاران،استضروري ايح ملی و منطقهودر سطکشاورزي آموزش تخصصی هايبرنامه
محمدي و رود (به شمار میآموزشی يهادورهترویجی نوآورانه و متنوع مانع اثربخشی مناسب -آموزشیيهاروشاز 

ها با برنامهاین همه ساله و استيجهاد کشاورزنیادین وزارت ، رسالت ببردارانبهرهآموزشاز آنجایی ).1400عواطفی،
، شوندگذاري، ساماندهی و اجرا میترویج کشاورزي هدفمسئولیت سازمان تحقیقات، آموزش و اختصاص ردیف اعتباري و 

مرکز در این میان .)1394حاجی میررحیمی، باشد (میهانیاز موفقیت این برنامهآموزشی خالق پیشيهاروشاستفاده از 
، ترویجی و پژوهشی اقدام به برگزاري تورهاي آموزشی1392از سال جهاد کشاورزيوزارت (ره)امام خمینیعالی آموزش 

بودههاي کاربردي و تغییرات محیطی یکی از مؤثرترین ابزارهاي آموزشی براي پیشرفت دانش و فناورياین برنامه نموده است.
باشد هایی که دچار ضعف منابع انسانی است، میها و بخشوري به خصوص در سازمانها و افزایش بهرهضامن بهبود روشو
تدوین و اجرا شود، کشاورزانمنظم و هدفمند و در راستاي نیازهاي واقعی این روش آموزشی اگر. )1396، نوروزي و همکاران(

ایشان هاي شاغلین و رضایت اجتماعی فعالیتوريسطح بهره، بلکه ها و مجموعه بخش و حوزه شغلیروهعملکرد این گتنهانه
بیشتر.بودالزم صورت نگرفته تورهاي برگزار شده ولی پیامدسنجی کلی ارزیابیبا وجود .)همان منبعدهد (را افزایش می

مؤثرو عوامل هاي آموزشیدورهبررسی کیفیت محتوایی ترویجی، به - هاي آموزشیدورهارزیابینهیزمدر انجام شدهمطالعات
و بهبود درآمد، تولیدیفیو ککمی تأثیر روي افزایشزمینه به ویژه درهاآنپیامدهاي ارزشیابیبه واند پرداختهآن بر 

هاي آموزشی، دورهاجتماعی - پیامدهاي اقتصاديارزیابی اصوالً. )1397، دري و رحمتیاست (شده نتوجه بردارانبهرهمعیشت 
و از سازدنمایان میمدیران اجرایی ریزان ستادي وبرنامههاي آموزشی برايفعالیتپیامدهايتصویري روشن از سوکیاز 

بهبود هاي اصالحی براي به تدوین برنامهو کردهآگاه هادورهمنفی و مثبت ابعادرا از آموزشیمجریان و مربیان سوي دیگر،
سی برربرايبودبنابراین ضروري ؛ )1395و همکاران،ابراهیمی(شودمیهاي آموزشی منجرفعالیتوريبهرهافزایش محتوا و 

و راهکارهاي ، ترویجی و پژوهشی، شناسایی نقاط قوت و ضعف تورهاي آموزشیاثربخشی میزان ،نوآورانهپیامدهاي این برنامه 
د.وانجام شاین تحقیق ، هاآنوريبهرهارتقاي 

در سال نماید. و اجرا میيزیربرنامهترویجی متعددي - هاي آموزشیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي ساالنه برنامه
عنوان دوره به ازاي 4593به عبارتی در مجموع .روز بوده استنفر517559ها، برابر با حجم عملکرد آموزشی استان1395

13) و زراعت (درصد30درصد)، باغبانی (45به امور دام (به ترتیب بیشترین سهم بردار برگزار شد کهنفر بهره123235
نفر روز رسید که بیشترین سهم به 1060163نیز این تعداد به 1399در سال . )1397، علیپور(اختصاص داشت ) درصد

معاونت آموزش و ترویج کرد () پیدا درصد10(یزراعدرصد) و علوم 28(یدامدرصد)، علوم 28(یباغترتیب اختصاص به علوم 
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کشور به جهاد کشاورزيهاي هماهنگی امور ترویجی سازمانيهاتیریمدمراکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و ). 1400کشاورزي، 
شرکت در کالس یا صورتبهبعضاًکه کنندیماستفاده هابرنامهمختلفی براي اجراي این يهاروشها از عنوان مجري این برنامه
امام در مرکز آموزش عالی 1392اي که از سال نوآورانهيهاروشیکی از . باشدیمآموزش انفرادي) کشاورز (حضور مروج در مزرعه 

زیر مجموعه تورهاي است. این تورها » کشاورزيآموزشی، ترویجی و پژوهشی تور «آن سازمان عملیاتی شده است، (ره)خمینی
گذاري در بخش به اشتغال و سرمایهمندانعالقههاي انتقال دانش و افزایش انگیزه فعالیت شاغلین و از جمله روشبوده وکشاورزي 
هايافزایش انگیزه تغییر و تحول در فعالیتوبردارجامعه بهرهضمن انتقال دانش و مهارت به در این روش. رودبه شمار میکشاورزي 

، این تورهادر حقیقت ). 1394میررحیمی،(حاجیریزان قرار داردآن نیز مورد توجه برنامهبخشيشادهاي تفریحی و ، جنبهشغلی
هاي کشاورزي توسط محققین، کارشناسان کشاورزي و کارشناسان ترویج و هستند که با هدف افزایش عملکرد فعالیتیهایبرنامه

ترین ابزارهاي آموزشی مدیران براي مقابله با تغییرات مؤثریکی از تورهااین استفاده از .دنشوریزي و اجرا میآموزش کشاورزي برنامه
، روشی آموزشی براي همچنینباشد. هاي خدماتی و دولتی میدر سازمانبه خصوصمناسب خدمات، ارائهمحیطی بوده و ضامن 

در این شیوه، مدرس . )1396(نوروزي و همکاران،هاي جدید استدست اول و قرار گرفتن عملی افراد در برابر پدیدهکسب تجربیات
- مزرعه به عنوان مکان یا میدان مهارت.پردازدموزش عملی میآطی یک فصل کاري در محل مزرعه یا عرصه عملیاتی کشاورز به 

آموزش مزرعه محور با فرآیند. دهدمیآموزي فراگیران، جایگزین کالس درس شده و مباحث نظري جاي خود را به آموزش مهارتی
تجربه و وپذیردخاتمه میباغیاعی وگیري آغاز شده و با ارزیابی مهارت یادگیرندگان در انجام بهینه عملیات زریابی و تصمیممسئله
.)1393(فلسفی، آمیزدهم میدرکاربرديهاي فنی و توصیه

مرکز آموزش امام برداران بخش کشاورزيهاي وزارت متبوع در زمینه توسعه کمی و کیفی آموزش بهرهها و برنامهدر راستاي سیاست
هاي مأموریتگیري از پتانسیل بخش خصوصی و برقراري تعامل سازنده و برد برد با این بخش، با تغییر رویکردها و با بهره(ره)خمینی

هاي مضاعفی براي تمرکز امکانات و تالش1392برداران پیشرو از سال کاربردي به آموزش بهره- هاي علمیآموزشی خود از آموزش
مدیران آموزشی، ترویجی و پژوهشیتور آزمایشیاجراي . داشته استفرآیندخود در این ايهاي فیزیکی، انسانی و سرمایهظرفیت

برداران تور ویژه بهره4و 1393در سال برداران پیشرو تور ویژه بهرهچهار، اجراي 1392در مردادماه سال مراکز آموزش کشاورزي 
و پنجنیز به ترتیب تعداد 96و 95هاي در سال. نه می باشدزمیاین از جمله سوابق و تجربیات موجود در 1394سال پیشرو در 

).1397(نوروزي و همکاران، تور برگزار شدهشت
یروش آموزشبوده وداریمعنبر تغییر رفتار تولیدکنندگان آموزش تأثیرکهنشان داد ) 1399(چراغی و همکاراننتایج تحقیق 

اء،یحفظ، احيریادگیو ییدارواهانیکاشت گيهايو برترهاياز سودمندریتوانسته است در شناخت عشایو کارگاهیسخنران
باهمگامآموزشیاي در شهرستان آمل نشان داد که طرحنتایج مطالعه.نمایدجادیارییتغییاشتغال و درآمدزاجادیو ايبرداربهره

ازباالتريداریمعنطوربهکارانشالیرفتاريوواکنشیهايویژگیتجربیو میانگینبودهمؤثرآملکارانیشالدانشبهبوددرکشاورز
یافته .)1396مؤمنی هاللی و همکاران، است (بودهمؤثرزیاديحدنیز تامحصولتولیدافزایشدربوده و همچنیننظريمیانگین
باالتر از از مدرسکشاورزان رضایت کهنشان دادهاي شغلی کشاورزاناثربخشی آموزشدر خصوص) 1396(خالخیلیعزیزي 

نسبت به میزان افزایش دانش، تمایل ایشان يداریمعنضمن تولید ورمی کمپوست بهبود یافته و آنان در مورد، نگرش میانگین بوده
هاي فعالیتتحلیل اثربخشی با عنوان ی) در تحقیق1395(رستمی و همکارانعباسی یافته است. ارتقاءورمی کمپوست استفاده از 

ازیبا نیجیو ترویآموزشهايتیتطابق فعالمیزان ؛کهنشان دادندکارتوتونآموزشی ترویجی پیرامون ارتقاي سطح دانش کشاورزان
حامدي اوغولبیکنتایج مطالعه اثربخشی آموزشی دارند.بريداریمعنتأثیری جیو ترویآموزشهايتیمحتواي فعالو کارانتوتون

بین متغیرهاي انگیزه و عالقه، نشان داد که "زنجان هاي آموزشی تلقیح مصنوعی دام در استان اثربخشی دورهزمینهدر )1392(
نشان داد که بین دیگري پژوهشنتایج .داردداري هاي آموزشی رابطه معنیکنندگان با اثربخشی دورهتجربه، سواد و درآمد شرکت
هاي عملی و متغیر دانش هاي آموزشی، مشاوره با متخصصان موضوعی، آموزشرکت در دورهشسابقهمتغیرهاي میزان تحصیالت، 

.)1392، آباديروستا و حاجی(داري وجود داردمعنیرابطدرصد اطمینان 88مدیریت پایدار منابع طبیعی با دربارهبرداران فنی بهره
Shahzad(شهزاد و همکارانتحقیق جینتا et al., ریسطح ز، نگرش، مهارت، سطح دانش:به ترتیب اهمیتنشان داد که )2018

تولید این درآمد حاصل از معیشت، نسبت هزینه به سود و میزان تأمین ی، اجتماعتیموقع، دیتولفرآیندتیفیکی،نیزمبیسکشت
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نتایج تحقیق دیگري در استان .دارنديداریمعنتأثیرزمینی تولید سیبيهاروشح اصاليآورفناستفاده از میزان بر محصول، 
شته و به آموزش و یادگیري دانیاز انکارناپذیريکشاورزان ستیزطیمحبا محوربه رفتار اخالقنیلمنظوربهخوزستان نشان داد که 

کشاورزان ي صحراییبازدیدهاداري بر رفتار اخالق محور ایشان دارد. بر این اساس پیشنهاد شده است که آموزشی اثر معنیيهادوره
(صیدي و اي مورد استفاده قرار گیردروش نمایش نتیجهعنوانبهاصول کشاورزي اخالقی،کنندهاز واحدهاي تولیدي رعایت

).1399همکاران، 
در مورد یتوجهقابل، دانش ینشان داد که به طور کل2012منتشر شده تا سال FFSمدرسه در مزرعه ریمطالعات تأثفراتحلیل

دراستفاده از سموم دفع آفات FFS، نیعالوه بر ااستافتهیشیافزاکنندگانشرکتنیدر بيکشاورزسودمنديهاوهیش
داد و درآمد خالص شیافزا13کنندگان به طور متوسط شرکتعملکرد تولیدات،را به طور متوسط کاهش دادکنندگانشرکت

.Waddington et al)یافته استشیافزا19کنندگان به طور متوسط (سود) شرکت 2014).
,Medhiمدهی ( (Krishi Vigyan Kendra)یآموزشيهابرنامهیاثربخش) در بررسی خود با عنوان 2017 KVKتوسعه در راستاي

، سطح دانشها، نهادهی، مالکیت شناخت اجتماعبر را تأثیربیشترین این برنامه کهبه این نتیجه رسیدي هندایمگاالکشاورزان در
با عنایت به اینکه آموزش مدرسه در مزرعه به نوعی شبیه کشاورزان داشته است.اعتماد به نفسو يوربهرهو دیتولي، اقتصادطیشرا

Van Den(رگ و همکارانبنتیجه تحقیق وندنتورهاي آموزشی است Berg et al., يامدارس مزرعهاتتأثیربا عنوان )2020
ی،اقدام جمع، وندهایپواعتماد ی،اجتماعيهامهارت(حوزه اجتماعیبر مثبتی تأثیراي آموزش مزرعهکهندنشان دادکشاورزان 

ها، نهیدرآمد، هزی، دانش مال() و حوزه اقتصاديبه خدمات، بازارهایدسترسی،گروهيتوانمندسازیی ورهاي و انتشار، سازشبکه
Singhو همکاران (در تحقیق سینگدارد.)کاهش فقری ومالتیامن، ییانداز، وام، داراپسی، ابیسود، بازار et al., هاي ) برنامه2011

درصد 51و 20ایج نشان داد که نت.شدآموزشی مهارتی کشاورزي برگزار شده توسط مراکز علوم زراعی ایالت پنجاب هند ارزشیابی 
به طور متوسط درآمد . را ادامه دادندهاي زنبورداري و پرورش قارچ مشغول شده و آنحرفهها به پس از این دورهکشاورزاناز 

ضمن بروز واکنش، تغییر رفتار نیز نیبنابرا؛ ه استکرددرصد افزایش پیدا 24قارچ دهندهپرورشدرصد و 49خانوارهاي زنبوردار 
,Surur)سرور هاي تحقیق یافتهحاصل شده و نتایج اقتصادي مناسبی به همراه داشت.  در گروه کشاورزان دامدار جنوب (2007

ها به صورت ریزي دورهبرنامه. داري وجود دارداتیوپی نشان داد که بین مفاهیم آموزش داده شده با نیاز واقعی دامداران تفاوت معنی
کاوانگا و .اي پیدا نکرده استآنان تفاوت قابل مالحظهرو عملکرد از این.و مشارکت در آن نقشی نداردبودهمتمرکز و از باال به پایین 

Kavwanga)همکاران  et al., ین به ا» اثربخشی آموزش مدیریت کشاورزي و منابع طبیعی در زامبیا«در تحقیقی با عنوان (2013
و کارشناسی) مرتبط ها (دیپلمهاي آموزش مدیریت به تحصیالت وروديفرآیندهاي موجود در نتیجه رسیدند که برخی از شکاف

Lamm)الم و همکاران.است et al., هاي رهبري براي هاي ترویجی مبتنی بر قابلیتدر تحقیق خود به ارزیابی برنامه(2016
هاي نشان داد که برنامهنتایج ، از مدل کرك پاتریک استفاده شدکه در این پژوهش .هاي جنوبی آمریکا پرداختندکشاورزان در ایالت

Peter)پیتر و همکارانباشد. زیاد میهابرنامهاین ازرضایت ترویجی بر رفتار کشاورزان اثرگذار بوده و  et al., در تحقیق خود (2021
در بهبود نگهداري و در نتیجه بهبود در يداریمعنها به این نتیجه رسیدند؛ تأثیر با عنوان تأثیر آموزش مالی و جایگاه نگهداري دام

ها پیدا تري از رفتارهاي دامیافت آغوز، مدیریت بهتر فضوالت دامی گروه آموزش دیده بود. همچنین دامداران بیان کردند درك بهدر
ها در اواخر ها هنگام تولد، افزایش وزن به ازاي هر روز و افزایش وزن دامها نشان داد وزن دامها دام. همچنین نتایج بررسیاندکرده

بهبود یافته است که در نهایت منجر به بهبود درآمد دامداران شده است.داريمعنیدوره به صورت 
متفاوتی از کشاورزان بروز يهاواکنشهاي آموزشی مهارتی، مالحظه شد که در اثر اجراي دورهآمده به عملهاي به بررسیتوجهبا 

همراه با یادگیري، تغییرات رفتاري نیز بروز کرده است. البته در معدودي از تحقیقات ارزشیابی به ارزیابی نتایج تغییر بعضاًکرده و 
اشاره شد که آموزش کشاورزان يامدارس مزرعهاتتأثیردر خصوص انجام شده در تحقیق مثال طوربهرفتار پرداخته شده است. 

Van Den Berg(کشاورزان را افزایش دهددرآمدو بازارهاوبه خدماتیدسترس، یجتماعايهامهارتتوانسته استايمزرعه et

al., 2020(.
با توجه به اینکه هدف این تحقیق بررسی تغییرات رفتار اقتصادي کشاورزان پیشرو پس از شرکت در تورها و ارزیابی میزان تأثیر 
تورها بر افزایش تولید ثروت و بهبود درآمد کشاورزان بوده است، جهت تدوین چارچوب نظري تحقیق از مدل کرك پاتریک استفاده 



143- 159صص1401/ 1/ شماره 18علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

147

This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

واکنش، یادگیري، رفتار و نتایجحوزههار چدري آموزشیاقتصادي تورها- پیامدهاي اجتماعیحاضر در تحقیقنیبنابرا؛ شده است
هاي فردي و ویژگیتأثیرو تحت با یکدیگر بوده مرتبط فوق چهار حوزه مدل این در . بر اساس مدل کرك پاتریک تعریف شد

).1نمودار دارد (قرار کشاورزان اجتماعی - ياقتصاد

بر اساس مدل کرك پاتریکچارچوب نظري تحقیق-1نمودار 
روش پژوهش

يهاسالاست که به صورت میدانی در "کاربردي"بوده و از دیدگاه نوع تحقیق ترکیبیاین پژوهش از دیدمان متعارف تحقیقات 
استفاده شد. تحلیل محتوا نقاط قوت و ضعف تورهاي آموزشی از روشبهمنظور دستیابیبهکیفیرویکرددر اجرا شد. 1399- 1398

در روش تحقیق کیفی از روش .بودمحل برگزاري تورهاي آموزشیرعاکارشناسان مزمدیران و شامل بخش این جامعه آماري در 
گیرند داراي معیار خاصی بوده یا ویژگی و تجربه خاصی در کسانی که در نمونه قرار می. در این روششدگیري معیار استفاده نمونه

مصاحبه عمیقنفر از کارشناسان تورهاي آموزشی توسط 13در بخش کیفی نظرات .)1391جاللی، دارند (خصوص موضوع تحقیق 
ها برداري و ضبط تمام مصاحبهبا یادداشتبود.مصاحبه نیمه ساختارمند بخشاین ها در ابزار گردآوري داده. قرار گرفتبررسی مورد 

.مرحله کدگذاري باز و محوري انجام شدها در دو ، کدگذاري دادهادامه یافتو مرور نکته به نکته تا رسیدن به مرحله اشباع اطالعات
استخراج و هاآنها به صورت خط به خط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مفاهیم کلیدي در مرحلۀ کدگذاري باز متن مصاحبه

بهفاهیممطی آن،کهاستفرآینديشد وانجامکدگذاري بازازپسکهبودتحلیلازمرحلۀ دیگريمحوريگذاري شد. کدگذارينام
,Strauss & Corbin)شوندمیدادهربطهم از دیدگاه آندرسنبنا بردر بخش کیفی به منظور تأیید روایی و پایایی پژوهش .(2008

,Andreas)پذیري و تأییدپذیري استفاده شد پذیري، اطمینانچهار معیار: اعتبارپذیري، انتقال . با استفاده از تکنیک کنترل (2003
- ها اعتبار بخش کیفی تأیید شد. به منظور تأیید انتقالو تحلیل دادهيآورجمعاعضاء و از طریق خودبازبینی محقق در طی فرآیند 

ها صورت پذیرفت.ي گردآوري دادههاي مطالعه در طول مرحلهپذیري پژوهش، توصیف غنی از مجموعه داده
- بهرهشاملکمی جامعه آماري در بخش منظور بررسی پیامدهاي تورهاي فوق، از روش پیمایشی استفاده شد.در رویکرد کمی به 

شرکت کرده بودند. این افراد کسانی 1393- 1398هاي سالدر تورهاي برداران پیشرو مزارع سبزي و صیفی استان البرز بود که 
ر بخش کمی با توجه کردند. داستفاده میفشارتحتده و سیستم آبیاري از بذرهاي اصالح شسبزي و صیفی خودبودند که در مزرعه

مختلف و در چند تور شرکت کرده بودند) جامعه يهاسالافرادي که در (يتکراراستان البرز با حذف اسامی برگزاري تورها دربه 

اقتصادي-اجتماعیپیامدهاي
تورهاي آموزشی

رفتار

یادگیري

واکنش
ویژگی هاي فردي

ویژگی هاي  اجتماعی

ویژگی هاي اقتصادي

نتایج
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استفاده شد. با توجه به مشخص نبودن دیدگاه ). براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران 1) (جدول =302Nشد (آماري تعیین 
منظور شد. در این 5/0مساوي Pمدت کارکنان، مقدار هاي آموزش ضمن خدمت کوتاهاعضاي نمونه تحقیق نسبت به کیفیت دوره

آورد و با روش نفر بر100نمونهانجام شده، حجم محاسبهبر اساسرسد. می25/0حالت مقدار واریانس به باالترین مقدار خود یعنی 
گیري تصادفی تعیین شدند.نمونه

هاآنکننده در برداران شرکتتوزیع آماري فراوانی تورهاي آموزشی و بهره-1جدول 
از کنندهشرکتبردار تعداد بهرهتعداد تورسال

استان البرز
ریزان و کارشناسان تورتعداد برنامه

13934566
13944668
13955658
13968888
13978808
13988848

-439مجموع
-302مجموع بدون تکرار

براي تأیید اعتبار ظاهري شد. يبرداربهرهمحقق ساخته با طیف لیکرت پرسشنامه ها از دادهيآورجمعبراي در این بخش
و براي تأیید پایایی از آزمون کرونباخ در تورکنندهشرکتکشاورزان شهرستان کرج که در نفر از 10پرسشنامه، از دیدگاه 

هاي ارزشیابی . براي شاخصاستپرسشنامه یپایایکه بیانگربود7/0هاي ارزیابی باالتر از میزان آلفا براي شاخص. شداستفاده 
.شديریگاندازه92/0و 83/0، 77/0، 93/0واکنش، یادگیري، رفتار و پیامد به ترتیب 

الگوي کرك پاتریک شامل:شاخصچهار قالبدر گویه49تعداد و نتایج بررسی منابعنتایج بخش کیفی تحقیقبا توجه به 
هاي در ارزشیابی اثربخشی آموزشی، رهیافتتدوین شد. گویه11و 9، 8، 21و نتایج به ترتیب با واکنش، یادگیري، رفتار

یسطحهاي گذشته بر اساس الگوهاي ارزشیابی چهار هاي ارزشیابی مشهور در سالبیشتر مدلرود. مختلفی به کار می
رضایت و میزان "واکنش"منظور از . که اولین بار توسط کرك پاتریک ارائه شداندبنا شدهواکنش، یادگیري، رفتار و نتایج)(

دهند. واکنش، چگونگی ، از خود نشان مییره آموزشالعملی است که فراگیران به تمامی عوامل مؤثر در اجراي یک دوعکس
- ها به دنبال دریافت نظرات شرکت. این پیمایشکندگیري می، اندازهیکنندگان را در مورد برنامه آموزشاحساس شرکت

ی وهاي آموزشبرنامه درسی، تکالیف درسی، مواد و تجهیزات آموزشی، کالس یا وسایل و محتواي دوره:بهکنندگان نسبت
,Dick & Johnson)است غیره باشد. این نوع می"یادگیري"سنجش میزان ،ارزیابی اثربخشی آموزشیسطح دوم.(2007

و در عین حال بوده شده ارائههاي بر دانش و مهارتیادگیرندگانتسلط نشانگر میزان ارزشیابی از آن جهت اهمیت دارد که 
سومین سطح عبارت . دهد، نشان میاندها تحقق یافتهدر خصوص اینکه کدام هدفبازخوردهاي الزم را به مدرسان و طراحان 

آن را .شودآموزشی حاصل میکنندگان در اثر شرکت در دورهشرکت"رفتار"است از چگونگی و میزان تغییراتی که در 
محسوس و قابل سنجش ناشی از اجراي "نتایج"چهارم در مرحله . بی در محیط واقعی کار روشن ساختتوان با ادامه ارزیامی

ها، گیري این سطح بسیار مشکل است و در آن شواهدي از قبیل کاهش هزینه. اندازهشودبررسی مییهاي آموزشبرنامه
,Kirkpatrickشود (ها، افزایش کیفیت تولیدات، سود و فروش بررسی میکاريدوباره هاي مورد جهت ارزیابی شاخص. )2006

زیاد) استفاده شد.براي خیلی5کم تا براي خیلی1(کرتیلف نظر از طی
ها و بحثیافته

میانگین مدیران و کارشناسان مورد مطالعه داراي بخش کیفی نشان داد که نمونه آماري هاي فردي تجزیه و تحلیل ویژگی
نفر 5.سال بود36سابقه پاسخگویان سال و باالترین میزان10ترین سابقه پایینه به نحوي کهسال بود92/25سابقه خدمت 
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درصد) و مدرك تحصیلی یک 84/53ارشد (نفر کارشناسی 7درصد)، 46/38(يدکتراز پاسخگویان داراي مدرك تحصیلی 
نفر 3، درصد)23(یباغباننفر از پاسخگویان 3نیزدرصد) کارشناسی بود. از لحاظ گرایش تحصیلی69/7نفر از پاسخگویان (

هرکدامشناسی و ترویج کشاورزي هاي سمدرصد) و گرایش76/30(نفر رشته زراعت4؛ درصد)23(يکشاورزهاي ماشین
مطالب به شیوه خط به خط ،هاي ضبط شدهمصاحبهيسازادهیپدر مرحله کدگذاري باز پس از درصد).69/7بودند (یک نفر 
کد 26نقاط قوت ومفهوم کلیدي در زمینه45رحله شناساییبه هر جمله جداگانه یک کد داده شد. حاصل این مبررسی و

ها، مفاهیم استخراج شدهبر اساس بیشترین فراوانی پاسخ.در قالب نقاط ضعف تورهاي آموزشی، ترویجی و پژوهشی بود
را در هاي مرتبط با نقاط قوت و ضعف در پایان این مرحله به نظر رسید که مفاهیم کلیدي شاخص)2جدول شد (شخص م

ها در این مرحله اشباع نظري نمونهدیگربه بیانها وجود ندارد. ابعاد مختلف پوشش داده و نیازي به مراجعه بعدي به نمونه
.)3جدول شد (تأیید 

»نقاط ضعف تورهاي آموزشی«نتایج حاصل از کدگذاري باز و محوري -2جدول 
مقولهمقوله اصلی

فرعی
فراوانیمفاهیم

نقاط
ضعف

مدیریت
اجرایی

5استان به کرجشهرهاي به زحمت افتادن کشاورزان براي سفر از 
4نامناسب افراد در زمان برگزاري تور آموزشیيبندگروه

6هایی که نیاز به سموم و کودهاي شیمیایی ندارندعدم آموزش روش
9مربوطه به صورت مناسب و کاربرديعدم موفقیت تورها در ارتباط دادن کشاورزان با متخصصان 

7هاي مختلف کشاورزي در صورت عدم ارائه راهنمایی مناسب و نظارت درستایجاد تداخل در زمینه فعالیت
9ندیآیمکنند مرتبط با موضوع نیستند و فقط براي تفریح خیلی از افرادي که در تورها شرکت می

4عدم ارائه آموزش واقعی

10کنندگان در یادگیريعدم مشارکت برخی شرکت
4آموزشی توريهاجنبهغلبه حواشی بر 

زمان
بند

7نیاز به زمان زیاد جهت تدارکاتي
6هاي نامناسب که اوج فعالیت کشاورزي استبرگزاري تورها در زمان

9داردریزي قبلی قوي زمانی در اجراي تور که نیاز به برنامهتیمحدود
8مربوطههاي کسب و کارکوتاه بودن مدت زمان تورها جهت کسب تجربه و آشنایی با چالش

ارزشیابی

11هاعدم ارزشیابی درست و مناسب برنامه
5عدم قضاوت درست و عملی در زمینه اثرات اقتصادي تورها
9عدم بررسی درست و مناسب از پیامدهاي اجتماعی تورها

نقاط 
ضعف

زیرساختی

6هزینه زیاد اجرا
8هاي استفاده شده در مزرعه محل برگزاري تورعدم دسترسی کشاورزان به نهاده

9هاي مجري تورانحصاري بودن شرکت
11کننده در تورها به کشاورزان شرکتکمبود تجهیزات آموزشی براي انتقال کامل نوآوري

10در تورها وجود نداردامکان حضور تمامی کشاورزان 
8در حوزه مکانیزاسیون کشاورزيژهیوبهنوین کشاورزي در سطح مزرعه هايفناوريعدم استفاده از 

تبلیغاتی

4در علوم مربوطهنظرصاحبضعف تبلیغات در دسترسی به افراد 
8ضعیف بودن انعکاس خبري دستاوردهاي خوب تورها

9و مناسبرسانی درست عدم اطالع
8هاي اصلی کشور جهت انعکاس اخبارعدم حضور رسانه
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نتایج حاصل از کد گذاري محوري (نقاط قوت تورهاي آموزشی)-3جدول 
مقوله مقوله اصلی

فراوانیمفاهیمفرعی
نقاط قوت

توسعه علمی
8آشنایی کشاورزان با ارقام متنوع زراعی و سبزي و صیفی

8هاي مختلف توسط کشاورزاناستفاده از نهادهمشاهده نتایج 
5ارقام مختلف توسط کشاورزانکار بردنمشاهده نتایج حاصل از به 

6هاي جدید به کشاورزانعرضه و ارائه فناوري
7و سازگار با منطقهپر محصولآشنایی کشاورزان با ارقام 

8عملیصورتبهبا علوم مختلف کنندگانشرکتآشنایی 
3کشاورزي و مشکالت بخش کشاورزييهاعرصهآشنایی نزدیک با 

4هاي جدید کاشت، داشت و برداشتآشنایی کشاورزان با روش
5آشنایی کشاورزان با اخبار و اطالعات جدید بخش کشاورزي

8شناخت کشاورزان از بذور مناسب و متناسب با شرایط منطقه خود
7کشاورزان با امکانات مرکز آموزشآشنایی 

6کشاورزييهاتیفعالدر يوربهرهایجاد شرایط براي کاهش هزینه تولید و افزایش 
9کنندگانشرکتو اشتراکات این اطالعات بین کنندگانشرکتاطالعات يآورجمع

7افزایش میل به یادگیري در کشاورزان
5کشاورزان و محققین بخش کشاورزيایجاد ارتباط بیشتر بین 

توسعه مشارکت و بهبود ارتباطات

3تولیديهانهادهيهاکنندهبا عرضه آشنایی بیشتر کشاورزان
6و انتقال تجربیات بین کشاورزاننظرتبادلایجاد فرصت جهت 

8آشنایی کشاورزان با صادرکنندگان محصوالت کشاورزي
7توسعه کشاورزي کشور با استفاده از همکاري متخصصین و محققین با بخش کشاورزيافزایش امید به 

6ایجاد شبکه ارتباطی گسترده بین کشاورزان
7هاي کشاورزي مثل کود و سمتبادل تجربیات بین کشاورزان و فروشندگان نهاده

5حضور همزمان محققین، مروجین، تولیدکنندگان و کارشناسان
5، مدیران و غیره) در کنار یکدیگرهانهادههاي اصلی کشاورزي (محقق، تولیدکننده، فروشنده ارتباط رکن

7مختلف اقتصادي بخش کشاورزي از جمله صادرات، فرآوري و غیرهيهاحوزهافزایش ارتباط کشاورزان با 

توسعه تجارب یادگیري

7برگزاري عملی آموزش در سطح مزرعه
9وريایجاد تجارب مفید در زمینه افزایش بهره

5گذاري بیشتر در بخش کشاورزيگذاران با شرایط و نحوه سرمایهآشنا شدن سرمایه
7تلفیق آموزش نظري، عملی و تجربه

6تربیت کشاورزان ماهر
4هاآنارائه زنده دستاوردهاي جدید کشاورزي و در معرض قرار دادن 

8هاي کشاورزيایجاد شرایط مناسب براي خرید و فروش نهاده
7سازي فرصت یادگیري کشاورزان پیشرو و کارشناسان کشاورزيفراهم

3کنندگان جهت خرید محصوالتارائه فرصت به شرکت

توسعه کارآفرینی

هاي انتخاب و تهیه نهادههاي تولیدي کشاورزان از طریق فراهم کردن شرایط مناسب براي کاهش هزینه
8تولید

6بهبود درآمد و معیشت کشاورزان در اثر استفاده از علوم و فنون جدید
8در بخش کشاورزيهامشارکتدادن انگیزه به سایر افراد به خصوص جوانان براي ترغیب در 

9کشاورزيهاي انتقال فناوري در مراکز آموزش و تحقیقات ایجاد نگرشی نو در شیوه
7جهاد کشاورزيهاي آموزشی براي کارکنان و کارشناسان و مدیران وزارت ایجاد فرصت
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3ادامه جدول 
فراوانیمفاهیممقوله فرعیمقوله اصلی

نقاط قوت

توسعه کارآفرینی

آموزشی و ترویجی يهابرنامهایجاد فرصت براي فراگیرانی که امکان و فرصت ندارند در سایر 
3کشاورزي شرکت کنند.

5سازي براي جذب منابع بیشتر به بخش کشاورزيفرصت
8افزایش خودباوري کشاورزان

7بنیان در این تورهاهاي دانشافزایش فرصت ایجاد نوآوري در کشاورزان با حضور شرکت
6هاي آموزشیتنوع در شکل برگزاري دوره

3آموزش و در نتیجه گردش کشاورزان در مزرعه محل برگزاري تورتنوع محل 
7استفاده مناسب از فضاي مرکز آموزش

نفر 58اکثریت پاسخگویان با سال،46با میانگین سنی حدود بررسی مشخصات نمونه آماري بخش کمی تحقیق نشان داد که 
که پاسخگویان از سابقه و تجربه باالیی بودآن گرنشاناین موضوع ند.بودتعلق م»سالانیم«درصد) به گروه سنی 06/71(

) مربوط به درصد2/27نفر (22بیشترین فراوانی با از طرفی، برخوردارند. تورهاتحقیق و ارزیابی سؤاالتبراي پاسخگویی به 
درصدباالترین همچنین.بوددر زمینه کشاورزي نیزانآندرصد 4/64بود و رشته تحصیلی مدرك لیسانس دارايافراد

در مورد متغیر سطح مزرعه بیشترین درصد مربوط به سال سابقه در شغل کشاورزي دارد. 20باالي اختصاص به افراد داراي 
.)4جدولاست (هکتار 50الی 10نیبهاآناست که مساحت مزرعه افرادي

اي پاسخگویانفردي و حرفههايویژگی-4جدول 
درصد معتبردرصدفراوانیمتغیربنديگروهویژگی

سن
»سال«

35116/136/13کمتر از 
55586/716/71تا 35

55128/148/14باالي 
49/45میانگین

سطح تحصیالت
130/160/16پلمیدریز

219/259/25دیپلم
37/37/3پلمیدفوق

222/272/27لیسانس
195/235/23سانسیلفوق

37/37/3دکتري
298/354/64کشاورزيرشته تحصیلی

168/196/35يکشاورزریغ
-364/44بدون پاسخ

)سال(سابقه کار
1089/99/9کمتر از 

286/346/34سال20تا 10
456/556/55سال20باالي 

7/25میانگین

میزان بیشترین همچنین . درصد)2/6اند (کردهشرکت تور 15بیش از در کشاورزاننشان داد که برخی از نتایج نشان داد که 
در کنندهشرکت. میانگین تعداد دفعاتی که افراد اندکردهآموزشی شرکت تورهايبار در 5مربوط به افرادي است که کمتر از 

حضور و کیفیت مناسب تورها باشد.انگرشتواند ناست که میمورد 7اند نزدیک به شرکت کردهاستان البرزتورهاي آموزشی 
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اند نشان داد که هایی که کشاورزان در آن شرکت جستههاي آموزشی نیز مدنظر قرار گرفت. بررسی تعداد دورهشرکت در دوره
.)5جدول اند (هاي آموزشی و ترویجی شرکت نداشته، در دورههاي آموزشیدر تورکنندهشرکتدرصد از افراد 60بیش از 

همچنین هاي محلی، استانی و ملی عضویت نداشتند. در شورا، تعاونی و انجمنپاسخگویاندرصد 6/71ها نشان داد که بررسی
اند. افزایش دادهجدید راشدهاصالحدرصد خرید بذور 50، بیش از تورنسبت به قبل از شرکت در آناندرصد 45حدود 

شود.را شامل میبردارانبهرهدرصد از 42بذور اصالح شده است که تا خریددرصدي 25تا بیشترین فراوانی مربوط به افزایش
ترویجی-هاي آموزشیدر برنامهنمونه تحقیق مشارکت میزانتوزیع آماري -5جدول 
درصدفراوانیتعداد دفعاتردیف

دفعات شرکت در تور

5510/63کمتر از 
10234/28تا 6

1525/2تا 11
1552/6بیشتر از 

81100جمع کل
95/6میانگین

ترویجی- آموزشیيهادورهشرکت در 
495/60عدم شرکت

5222/27تا 1
5103/12از بیشتر 

81100جمع کل
54/2میانگین

عضویت در شورا

586/71عضویتعدم 
1170/21
252/6
312/1

81100مجموع

درصد افزایش خرید بذر

3442درصد25تا 
103/12درصد50درصد تا 25
128/14درصد75درصد تا 50

259/30درصد75باالي 
8110مجموع

06/4و 11/4، 54/4، 54/4اي چهار سطح واکنش، یادگیري، رفتار و نتایج به ترتیب ها نشان داد که میانگین رتبهنتایج بررسی
).6جدول دارد (وجود هاآندر سطح یک درصد بین داريمعنیبوده و اختالف 

مدل کرك پاتریکاي پیامدهاي تورهاي آموزشی بر اساس چهار شاخصهاي رتبهتوزیع میانگین-6جدول 
داريمعنیسطح میانهايمیانگین رتبهگویهتعداد شاخص ارزشیابی

2154/4واکنش

38001/0
854/4یادگیري

911/4رفتار
1106/4نتایج

متقابل و ایجاد احترام کنندگانشرکتنحوه برخورد کارشناس مزرعه با ، پاسخگویان از"واکنش"از میان نشانگرهاي سازنده شاخص 
) و نحوه رفتار و همکاري 4/4) و دسترسی خوب به مکان برگزاري (با میانگین 41/4با میانگین بودن (مناسب )،59/4با میانگین (
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مناسب بودن مدت رضایت نیز از میزان سطح کمترین ، رضایت بیشتري داشتند. )44/4با میانگین کنندگان (شرکتمسئولین تور با 
با کنندهشرکتبین دو گروه افراد نشان داد که هانیانگیمنتایج تحلیل مقایسه .)7(جدول ) 01/4با میانگین بود (زمان اجراي تور

دو در ). در عین حال 7جدول دارد (وجود داريمعنیتفاوت "واکنش و رفتار"در دو حوزه تحصیالت کشاورزي و غیرکشاورزي 
بود.دیگران باالتر از داراي تحصیالت کشاورزي، اي افرادمیانگین رتبهنیز "یادگیري و نتایج"شاخص 

بر اساس آزمون من وایتنیرشته تحصیلیهاي ارزشیابی به تفکیک اي شاخصمقایسه میانگین رتبه-7جدول 

داريسطح معنیzمقدار uمقدار ايمیانگین رتبهرشته تحصیلیشاخص ارزشیابی

001/0- 29/27500/107457/3کشاورزيواکنش
22/15غیرکشاورزي

311/0- 26/24500/195014/1کشاورزيیادگیري
72/20غیرکشاورزي

001/0- 19/27500/110178/3کشاورزيرفتار
41/15غیرکشاورزي

074/0-34/2500/164786/1کشاورزينتایج
75/18غیرکشاورزي

-اختالف معنیپاسخگویانيهادگاهیدبین "یادگیري"سن فقط در حوزه متغیر نشان داد که کروسکال والیس نتایج آزمون 

داري در یاز طرفی، اختالف معندر زمینه یادگیري از سایر سطوح سنی پیشتازتر بودند.تر افراد جوانداري ایجاد کرده است و
ه رفتار، نتایج و حوزاز طرفی، در میان افراد با سطوح تجربی و سابقه کار مختلف وجود دارد."یادگیري"میزانزمینه

تري در ارزیابی مناسبپلمیدریزکنندگان وجود دارد. به ترتیبی که شرکتداريمعنیبین پاسخگویان اختالف پیامدهاي تورها 
در بین افراد داراي مدرك تحصیلی باالتر از هاي تحصیلی داشته و شاخص رفتار (تحوالت ایجاد شده) نسبت به سایر گروه

.)8جدول بود (بهترین وضعیت در نتایج ایجاد شده مربوط به سطوح تحصیلی دکتري دیپلم 

اساس آزمون کروسکال والیسمتغیرها برارزشیابی يهاشاخصاي مقایسه میانگین رتبه-8جدول 
شاخص ویژگی

ارزشیابی
داريسطح معنیدرجه آزاديChi-Squareايمیانگین رتبههاگروه

سن

40/27005/52082/0جوانواکنش
59/43سالانیم

17/29سالخورده
36/47176/82017/0جوانیادگیري

91/42سالانیم
92/25سالخورده

73/48955/12376/0جوانرفتار
11/39سالانیم

04/43سالخورده
50/51350/32187/0جواننتایج

72/38سالانیم
38/42سالخورده
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8ادامه جدول 
داريسطح معنیدرجه آزاديChi-Squareايمیانگین رتبههاگروهشاخص ارزشیابیویژگی

سابقه کار

50/31476/42107/0سابقهکمواکنش
86/46متوسط
04/39پر سابقه

25/48220/82016/0کم سابقهیادگیري
25/48متوسط
20/35پر سابقه

19/39336/22311/0کم سابقهرفتار
04/46متوسط
19/38پر سابقه

31/45604/32165/0کم سابقهنتایج
25/46متوسط
97/36پر سابقه

تحصیالت

00/34045/55410/0زیر دیپلمواکنش
00/45دیپلم

00/32فوق دیپلم
50/40لیسانس

68/40فوق لیسانس
00/58دکتري

00/43038/11505/0زیر دیپلمیادگیري
71/35دیپلم

67/20فوق دیپلم
14/49لیسانس

58/36فوق لیسانس
00/58دکتري

46/55800/115038/0زیر دیپلمرفتار
33/33دیپلم

17/23فوق دیپلم
84/44لیسانس

39/37فوق لیسانس
50/44دکتري

27/54386/125030/0زیر دیپلمنتایج
36/30دیپلم

50/36دیپلمفوق 
52/40لیسانس

18/42فوق لیسانس
50/58دکتري

و پیشنهادهاگیرينتیجه
آن هدف بوده و کشاورزانتوانمندسازيبراي محورو مزرعههاي میدانییکی از روشو پژوهشیتورهاي آموزشی، ترویجی

این . اندکردهتور شرکت 15برخی از پاسخگویان در بیش از نشان داد که هایافتهاست. هاي کشاورزي فعالیتوريبهرهافزایش 
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این برنامه آموزشی به شرکت مجدد در ایشانتمایل مؤید بوده وتورهاي آموزشی ازآنانارزیابی مناسبدهندهنشانموضوع
به نظر ،نداشتندهاي آموزشی و ترویجی شرکت ، در دورههدفکشاورزاندرصد از 60بیش از نکهیابا توجه به . میدانی دارد

هایافتهاز لحاظ اقتصادي نیز دهند.ترویجی ترجیح می- هاي آموزشیرا به دورهتورهاي آموزشیکشاورزاناحتماالًکه رسدمی
بذور اصالح شده جدید را نسبت به قبل از شرکت در خریددرصد 50کنندگان بیش از درصد از شرکت45نشان داد که حدود 

چراغی و این یافته با نتیجه تحقیقاین موضوع نشانگر پیامد اقتصادي مثبت تورهاي آموزشی است.اند. دوره افزایش داده
,Medhiهمکاران (مدهی و ؛1399همکاران، Van Den Berg(وندنبرگ و همکارانو )2017 et al., از ارد.مطابقت د)2020

بردارانبهرهتوسطهاي جدید کشاورزيو مهارتهاينوآورو پذیرش یادگیري بیننشان داد که پژوهش حاضر طرفی، نتایج 
ها و میزان یادگیري و پذیرش نوآوريبر این اساس،وجود دارد. داري اختالف معنیمختلف کشاورزيابق وو سداراي تجارب

. باشدکشاورزي زیاد میابقه داراي سافراد از بهترکشاورزيسابقه کم و متوسطبرداران داراي بهرهتوسط جدید يهامهارت
نتیجه است. این یافته باو داراي سابقه کمتر به دلیل انگیزه و نیاز به یادگیري در کشاورزان کم تجربه نتیجهاین احتماالً
پس از پاسخگویانافزایش میزان خرید بذور اصالح شده توسط با توجه به .همخوانی دارد)1392اوغولبیک (حامدي تحقیق 

این نتیجه شرکت در این برنامه آموزشی نوآورانه باشد.دتوانمیبخش از این موضوع احتماالً، شرکت در تورهاي آموزشی
singhهمکاران (هاي مطالعات سینگ و با یافتهنتیجه  et al., .استسازگار)1399صیدي و همکاران(و )2011

هاآندهنده ارزیابی بسیار خوب است که نشان54/4برابر با "واکنش و یادگیري"در مرحله تورهاي آموزشیمیانگین ارزیابی
Lamm(هاي تحقیقات الم و همکاراناز نحوه برگزاري تورها است. این نتایج با یافته et al., با . همچنین داردهمخوانی) 2016

همکاران نتایج مطالعه فرنیا و این یافته با ،سایر ابعاد مدل ارزیابینسبت به "واکنش"باالتر بودن میانگین بعد توجه به 
هاي آموزش داده شده و هویدا شدن نتایج و فناوريکارگیريبهکه مستلزم "رفتار و نتایج". در مرحله داردهمخوانی) 1392(

-بر بودن این تغییرات، میانگین ارزیابی اندکی پایینزمانبه دلیل،استکارگیريبهدستاوردهاي اقتصادي و فنی حاصل از این 

11/4مرحله نتایج برابر درو 91/3مرحله رفتار برابر دربه ترتیبی که میانگین ارزیابی ،تر از مراحل واکنش و یادگیري است
ارائه مطالب و شرایط آن و همچنین یادگیري اهداف تور رغم اینکه پاسخگویان براي نحوه توان نتیجه گرفت علیاست. می

تر مدتمندي از مزایاي بلندآموزشی ارزیابی بسیار مناسبی دارند، با این وجود دستیابی به تغییرات پایدار در رفتار و بهره
پژوهشیهاي و نتایج با یافتهارزیابی متوسط به باال براي ابعاد رفتاررا دارد.مدتدرازتورهاي آموزشی هنوز هم جاي بهبود در 

منطبق است.کامالً) 1392فرنیا و همکاران (
شناسایی نقاط ضعف و قوت تورهاي آموزشی از طریق مصاحبه با کارشناسان و مدیران برگزارکننده این تورها انجام شده که 

ی، زیرساختی و تبلیغاتی به عنوان نقاط ، ارزشیابيبندزمانهاي فرعی مدیریتی، ها، مقولهپس از کدگذاري باز و محوري پاسخ
گذاري در توسعه علمی، توسعه مشارکت و تأثیردهندگان شامل نقاط قوت تورها نیز از نظر پاسخ. ضعف تورها شناسایی گردید

Van Den(وندنبرگ و همکارانقاتیتحقاین یافته با نتیجه . بهبود ارتباطات، توسعه تجارب یادگیري و توسعه کارآفرینی بود

Berg et al., ,Medhiهمکاران (مدهی و ؛ 2018شهزاد و همکاران،؛)2020 مطابقت دارد.)1399،چراغی و همکارانو )2017
عدم وزیستحفظ محیطکم توجهی بهتورهاي مورد مطالعه شامل:ضعف طاقناز جانب دیگر نتایج تحقیق نشان داد که 

در این برنامه با انگیزه تفریح و گردش آنانبه نحوي که بسیاري از برگزاري این تورها يهاهدفاز کشاورزان صحیح شناخت
نقاط ضعف دیگر از هاي آموزشی روز کمبود تجهیزات و عدم استفاده از فناوريبرگزاري،کوتاه بودن مدت .شوندحاضر می

الکترونیکی بدون استفاده از وسایل کمک آموزشی با توجه به اینکه تورهاي مورد مطالعه یک روزه بوده ومورد اشاره بود.
واضح صورتبهگیرد و در مواردي به خاطر تعداد زیاد کشاورزان حاضر در محل بازدید محصول، صداي کارشناس صورت می

و از طرفی بعضی اوقات زمان کافی براي توضیحات کارشناس یا پرسش و پاسخ بین کشاورز شودینمتوسط کشاورزان شنیده 
با نتیجه تحقیقات این نتایج برداران شده بود. ، این موضوعات موجب نارضایتی برخی بهرهشودینمو کارشناس اختصاص داده 

,Sururسرور ( و بیانگر است.یاد شده تورهاي يزیربرنامهناشی از عدم مشارکت کشاورزان در احتماالًمطابقت دارد و ) 2007
باشد.  برگزاري تورهاي آموزشی میدرعاتوضمومحور نبودن برخی مسئله
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مورد اشاره در مقایسه با نقاط ضعف بیشترياین تورها داراي نقاط قوت هاي تحقیق حاکی از آن بود که بخش دیگري از یافته
موفق تا حدي ها مناسب بوده و این تورها در رسیدن به اهداف خود دهد میزان رضایت از برنامهنشان میاین موضوعاند.بوده

نقاط قوت این تورها فراهم نمودن امکان آشنایی کشاورزان با ارقام جدید، متنوع، ترینمهماز همچنین .اندعمل نموده
رستمی عباسی تحقیقاتيهاافتهیبود و این نتایج با هانوین کشت، آبیاري و مبارزه با آفات و بیماريهاي فناوريوپرمحصول

Van Den Bergوندنبرگ و همکاران ()؛1396لخیلی ()؛ عزیزي خا1395و همکاران ( et al., ,Medhi()؛ مدهی2020 )؛2017
Singh(سینگ و همکاران et al., برداران بهرهآشناییباعث ایجاد ارتباط و محور یاد شده برنامه مزرعههمخوانی دارد. )2011

این موضوعشده است.کارشناسانوها، محققینفروشندگان نهادهمناطق مختلف با تجربیات و دانش یکدیگر و همچنین با
به خصوص بذرهاي ها در خرید نهادهرا هاآنکشاورزي، هاي مختلف در زمینههاآنتواند ضمن افزایش دانش و اطالعات می

از دیگر نقاط قوت تورها از نظر پاسخگویان ایجاد .ها کمک نمایدبا حذف واسطهتولیدي و فروش محصوالت اصالح شده 
با تحقیقات یافتهاین بود که انگیزه، افزایش خودباوري و فراهم نمودن زمینه بروز خالقیت، نوآوري و در نهایت کارآفرینی

Van Den Berg(وندنبرگ و همکاران et al., Shahzad(شهزاد و همکاران)؛2020 et al., Singh(همکارانینگ و س)؛2018 et

al., . هاي اجتماعی اشاره شده استرفتار و توسعه مهارت،همخوانی دارد. در این مطالعات بر تغییر نگرش)2011
با مراحل واکنش و یادگیري نسبت بهمیانگین ارزیابی مرحله رفتار و نتایج بودن ترنییپااز طرفی نتایج تحقیق در خصوص 

تغییرات رفتاريسطحتجربیمیانگینداریمعندر زمینه باالتر بودن )1396همکاران (هاللی مؤمنی و پژوهشی يهاافتهی
کارگیريبهرفتار و نتایج مستلزم با عنایت به اینکه باال بودن سطح تغییرات.نظري، همخوانی نداردمیانگینازکارانیشال

با توجه به واستکارگیريبههاي آموزش داده شده و روشن شدن نتایج و دستاوردهاي اقتصادي و فنی حاصل از این فناوري
در تورهاي آموزشی، ترویجی و کنندهشرکتبردارانبهرهکمتر بودن سطح تغییرات رفتاري احتماالًبر بودن این تغییرات،زمان

قابل توجیه است.پژوهشی مورد مطالعه
اجتماعی تورهاي -وري و پیامدهاي اقتصاديبراي بهبود بهرهزیرکاربرديهايپیشنهادبا توجه به نتایج تحقیق کلی طوربه

:شودیمارائه کشاورزي بردارانبهرهآموزشی 
در تورهاي آموزشی، ترویجی و پژوهشی الزم است در اولین گام کنندهشرکتکشاورزان براي کاهش زمان تغییرات رفتاري -

و پشتیبان نفوذ فناوري در مزرعه، نهادهاي دولتی در فرایند دسترسی کنندهعرضهانیبندانشيهاشرکتضمن ورود 
به تسهیالت فنی و اعتباري نقش تأثیرگذارتري ایفاء نمایند.دهیدآموزشبردارانبهره

و اجراي تورهاي آموزشی، ترویجی و پژوهشی استفاده شود.يزیربرنامهزان پیشرو براي از نظرات کشاور-
وي که کشاورزان کم مورد توجه قرار گیرد. به نحکنندگان و رشته تخصصی شرکتیسطوح تحصیلتورها،يزیربرنامهدر -

ایشان تعریف شود.و تورهاي متفاوتی برايدعوت نشدهدر یک تور کردهتحصیلبا کشاورزان پیشرو و سوادیبسواد یا 
کشاورزان، به تجارب و دانش بومی کشاورزان هاي فعالیتوري و اثربخشی افزایش بهرهالزم است براي "یادگیري"در مرحله -

توجه بیشتري صورت پذیرد.
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Abstract 
Agricultural training, extension, and research tours are one of the innovative education methods for transferring 

new knowledge and technologies to agricultural producers. This educational approach is "farm-oriented" and is 

used for practical training of new technologies to the beneficiaries. Also, this approach is of entertaining and 

motivational significance. From 1392  -1398, Imam Khomeini Higher Education Center (IHEC) of Agricultural 

Jihad Ministry organizes educational, extensional, and research tours to train progressive farmers. Assessing the 

socio-economic impact of these training programs can be an appropriate tool to determine the level of 

achievement of goals and strengths and weaknesses of this program. For this purpose, a mixed method-based 

research was conducted. The statistical community in the qualitative section included managers and experts 

participating in the tours. In the quantitative phase, the statistical population included the progressive farmers 

participating in the tours held during 1392 -1398 (N= 302). Using Cochran's formula, the sample size was 

estimated (n=100). The measurement tool in the quantitative stage was a researcher-made questionnaire whose 

validity and reliability were tested and confirmed. Based on the axial coding in the qualitative part of the 

research, deficiencies related to the executive management, scheduling, evaluation, infrastructure, and 

advertising were the most important weaknesses of the tours. Also, scientific development, development of 

participation and improvement of communication, development of learning experiences, and development of 

entrepreneurship were the most important positive impacts of tours. The results of the quantitative part of the 

research demonstrated that the educational tours in all four levels of the Kirkpatrick evaluation model (reaction, 

learning, behavior, and results) have obtained scores higher than the mean. The scores related to the evaluation 

and result stages (which require the use of technologies and clarification of the economic and technical results 

and achievements of this application) were slightly lower than the scores of the reaction and learning stages. 

These results is related to the time-consuming nature of these changes. Furthermore, in all four stages of the 

Kirkpatrick model, the mean rank of those who had agricultural-related education was higher than those who 

had studied in other fields. However, these difference were statistically significant only in the reaction and 

behavior stages. 
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