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ارزیابی اثربخشی طرح همگام با کشاورز شالیکاران آمل
هادی مؤمنی هاللی ،1عنایت عباسی ،2جمیله علیلو
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 -1دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 -2استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 -3دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

چکیده

هـدف از ایـن تحقیـق ،بررسـی و ارزیابـی نقـش آمـوزش شـالی کاران زیرپوشـش طـرح همگام بـا کشـاورز مبتنی بر مـدل کرک

پاتریـک در شهرسـتان آمـل بـود .ایـن تحقیـق از نـوع پیمایشـی و علی-مقایسـه ای مـی باشـد .جامعـه آمـاری آن 2500نفـر از

شـالیکاران مشـارکت کننـده در ایـن طـرح بودنـد .با فرمول کوکـران و به روش نمونـه گیری تصادفی سـاده  244تن به عنـوان نمونه

تعییـن شـدند .بـرای گـردآوری داده هـا از ابزار پرسشـنامه بهره برده شـد .روایـی محتوایی ابزار تحقیق توسـط کارشناسـان حوزه
برنجـکاری تأئیـد گردیـد .پایایـی ابزار تحقیق با اسـتفاده از ضریب تتای ترتیبـی در دامنه ( 0/86تـا  )0/95مورد تائیـد قرار گرفت.

تجزیـه و تحلیـل داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS انجـام شـد .نتایـج آمـار توصیفـی نشـان داد ،طـرح همـگام بـا کشـاورز تا
حـد زیـادی بـر ویژگـی هـای یادگیـری و رفتـاری شـالی کاران تاثیرگـذار بـوده اسـت .همچنین بیشـتر شـالی کاران واکنـش خوبی

نسـبت بـه ایـن طرح داشـتند .در بحث تاثیر آموزشـی طـرح همگام با کشـاورز با اسـتفاده از آزمـون دوجمله ای ،نتایج نشـان داد،
میانگیـن تجربـی ویژگـی های واکنشـی و رفتاری شـالی کاران به طور معنیداری باالتـر از میانگین نظری بوده اسـت .نتایج آزمون
ویلکاکسـون نشـان داد ،طـرح آموزشـی همـگام بـا کشـاورز در بهبـود دانـش شـالی کاران آمـل موثـر بـوده اسـت .همچنیـن نتایـج

آزمـون  tهمبسـته نشـان داد ،طـرح آموزشـی همـگام بـا کشـاورز در جهـت ارتقـای تولید محصول تـا حد زیـادی موثر بوده اسـت.
نمایه واژگان  :ارزیابی آموزشی ،طرح همگام با کشاورز ،مدل کرک پاتریک ،شالیکاران.

نویسندهی مسئول :هادی مؤمنی هاللی

رایانامهhadi_moumeni@modares.ac.ir :

دریافت 96/1/27 :پذیرش96/8/30 :
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مقدمه

بخـش کشـاورزی بـه مثابه بخش محوری در رشـد و توسـعه

( )2013و صادقـی ( )1392بـر نقـش آمـوزش هـای ترویجـی بر
بهبـود و توسـعه سـرمایه انسـانی تاکیـد دارنـد .چـرا کـه اقـدام

اقتصادی و بخـش راهبردی در تأمین نیازهای غذایی جمعیت

هـای برنامـه هـای آموزشـی وسـیله ای بـرای تقویـت مهـارت و

كشـاورزی در ایجـاد اشـتغال؛ كمـك بـه درآمد ملـی و تولید غذا

مالیـک ،)2016 ،و نیـروی انسـانی کارآمـد و آمـوزش دیـده از با

اهمیـت و ضـرورت توجـه بـه ایـن بخـش را بـه خوبی نشـان می

شـمار میآیـد.

رو بـه رشـد اسـت (الیقـی و همـکاران .)1391 ،سـهم بخـش
و همـكاری متقابـل با دیگـر بخش ها از جمله مواردی اسـت كه

دهـد (اكبـری و همـكاران .)1388 ،بخش کشـاورزی بزرگترین

توانمنـد سـاختن افـراد بـرای کارآیـی بهتر می باشـد (سـاهانا و

ارزش تریـن سـرمایه هـای هـر کشـوری برای رشـد و توسـعه به
در بیـن محصـوالت کشـاورزی ،برنـج مهـم تریـن محصـول

غذایـی در آسـیا اسـت و تولیـد آن به عنـوان مهم تریـن فعالیت

بخـش اقتصـادی کشـور پـس از بخـش خدمات اسـت و بـه طور
میانگیـن  12درصـد از تولید ناخالص م ّلـی را به خود اختصاص

اقتصـادی در جهـان مـورد توجـه اسـت .بـه طـوری کـه بیش از

(الیقی و همـکاران.)1391 ،

هسـتند کـه تـا سـال  2025ایـن میـزان بـه  3/9میلیـارد نفـر

داده و محل اشـتغال بخش گسـترده ای از جمعیت کشـور است
صنعـت کشـاورزی زنجیـره ای اسـت که بـه طور کلـی ،حلقه

 2/7میلیـارد نفـر بـه برنـج بـه عنـوان منبـع اصلی غـذای متکی

خواهـد رسـید (موسسـه بیـن المللی تحقیقـات برنـج.)2007 ،

اول آن را پژوهشـگران و حلقـه آخـر را کشـاورزان تشـکیل

در ایـران هـم ،ایـن محصـول جـزو غلات مهـم و راهبـردی

بـه عنـوان حلقـه میانـی ،دانـش و نـوآوری هـای فنـی را از

هـزار هکتـار شـالیزار در سـال  1393حـدود  37درصـد سـطح

مـی دهنـد (دیـن پنـاه و همـکاران .)1388 ،ترویـج کشـاورزی
پژوهشـگران دریافـت ،بـا ادبیـات بومـی کشـاورزان هـر منطقه
تطبیـق و در نهایـت بـه کشـاورزان انتقـال مـی دهـد (دیـن پناه

(اسـتراتژیک) بـه شـمار مـی آیـد .اسـتان مازنـدران بـا 140

زیـر کشـت (مرکـز آمـار ایـران )1394 ،و بـا تولیـد 1381396
تـن بیـش از  42درصـد تولیـد برنـج کشـور را به خـود اختصاص

و همـکاران .)1388 ،چـرا کـه ،وضعیـت کشـاورزان چـه از نظـر

داده اسـت (هادیـان و همکاران .)1389 ،تولید برنج در اسـتان

كـه بتواننـد از ظرفیـت هـای بالقوه موجـود در بخش بیشـترین

آمـل از نخسـتین و مهم تریـن محصوالت زراعی اسـت كه رونق

میـزان سـواد و چـه از نظـر دانـش تجربـی بـه گونـه ای نیسـت
اسـتفاده را ببرنـد (شـیری و همـکاران .)1390 ،چالشـی کـه

مازنـدران بسـیار بـا اهمیت بـوده و ایـن محصول در شهرسـتان
اقتصـادی شـالیکاران این منطقـه را بههمراه داشـته و به تولید

امـروزه ترویـج کشـاورزی بـا آن روبه رو اسـت ،چگونگـی انتقال

در مقیـاس کشـور در جهـت خودکفایـی كمـك کـرده اسـت.

تحقیقاتـی) بـه صـورت دانـش کاربـردی کشـاورزی بـه بهـره

تولید بهینه و مناسـب ایـن محصول راهبردی بسـیار با اهمیت

بهنـگام و بهینـه ایـن دانـش فنـی از محـل اصلـی تولیـد (مراکز

لـذا توجـه بـه نیـروی انسـانی بـه منظـور آمـوزش در جهـت

بـرداران ،یعنـی کشـاورزان اسـت .بـا توجـه بـه نیـاز روزافـزون

مـی باشـد ،تـا بـا آمـوزش و تاکیـد بـر مسـائل علمـی و فنـی بـه

آشـکارتر مـی شـود (دیـن پنـاه و همـکاران.)1388 ،

در ایـن زمینـه باشـیم (جعفـری .)1392 ،در ایـن بیـن آموزش

بـه دانش و فنـاوری در صنعت کشـاورزی ،اهمیـت این موضوع
در سـال هـای اخیـر پـروژه هـای مختلفی بـه منظـور انتقال

ایـن دسـته از بهـره بـرداران شـاهد رشـد و بهـره وری بیشـتری
هـای ترویجـی میتوانـد نقـش مهمـی را ایفا کنـد .در راسـتای

دانـش و نـوآوری هـای فنـی در جهـت ارتقـاء سـطح دانـش

نقـش موثـر آموزش های ترویجی در توسـعه سـرمایه انسـانی و

جدیدتریـن پـروژه هـا کـه در طی سـال هـای اخیر بـه کار گرفته

مقاومتـی ،از سـال  1392تلاش هـا در جهـت تحقـق ایـن مهم

و آگاهـی بهـره بـرداران بـه کار گرفتـه شـده اسـت .یکـی از

بهبـود ظرفیـت بهرهبرداران و تأكید مسـئوالن كشـور بر اقتصاد

شـده اسـت ،طرح همگام با کشـاورز می باشـد که به عنوان یک

از راه آمـوزش هـای ترویجـی سـرعت و شـتاب دوچندانـی

بزرگسـاالن بـر افزایـش تفکـر انتقـادی و تـوان تصمیم-گیـری

متخصصـان بخـش کشـاورزی اقـدام بـه برگـزاری دوره هـای

نـوع روش-شناسـی مشـارکتی و بـا اسـتفاده از اصـول آمـوزش
در کشـاورزان تاکیـد مـی کند .چنانچـه مواماکیمبـوال (،)2014
اسـترونگ و همـکاران ( ،)2010مؤمنـی هاللـی و احمدپـور

28

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

گرفـت کـه در ایـن راسـتا بسـیج سـازندگی کشـور بـا کمـک

آموزشـی ترویجی کشـاورزی در کشـور کرده اسـت که در استان
مازنـدران و در شهرسـتان آمـل ایـن امـر پیگیـری و بـا عنـوان
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طـرح همـگام بـا کشـاورز بـه ماننـد دیگـر نقـاط کشـور تحقـق

2005؛ آجایـی2001 ،؛ احمدپـور و مؤمنـی هاللـی2011 ،؛

یافـت .در ایـن طـرح -کـه در شهرسـتان آمـل بـرای شـالیکاران

زوار و همـکاران1372 ،؛ سـلوکی و چیـذری1390 ،؛ فرنیـا

فعـال در بخـش خصوصـی) به عنوان تسـهیل گر در روسـتاهای

کشـاورزان (بـارت و همـکاران ،)2005 ،افزایـش درآمـد

بـه اجـرا درآمـد -مربیـان (جوانـان دانش-آموختـه کشـاورزی و

زیـر پوشـش طـرح بـا شـالیکاران بـه طـور مسـتقیم و مـداوم در

و همـکاران ،)1391 ،افزایـش عالیـق و اعتمـاد بـه نفـس
کشـاورزان (محمودال و همکاران )2004 ،می شـود .همچنین

ارتبـاط بـوده و مسـئول سـاده سـازی و تسـهیل کـردن آموزش

قناعـت ( )1385در تحقیقـی نشـان داد که میـزان انطباق هدف

(مربیـان) عامـل پیونـد موسسـه تحقیقات برنـج یا مراکـز جهاد

و قابـل فهـم بـودن مطالـب آموزشـی ،رضایـت از دوره هـای

کشـاورزان بـا توجـه بـه امکانـات موجود هسـتند .تسـهیلگران
کشـاورزی بـا روسـتا هسـتند .آمـوزش بـه شـالیکاران مطابـق

مراحـل تولیـد برنـج و بـه فراخـور نیـاز آنـان بـر پایـه هماهنگی
هـای پیشـین توسـط محققـان و کارشناسـان مراکـز تحقیقـات
یـا جهاد کشـاورزی انجام می گیرد (سـازمان بسـیج مهندسـان

کشـاورزی.)1394 ،

بـا نیاز آموزشـی ،میزان انطباق محتوا با نیاز آموزشـی ،روشـن
آموزشـی ،نـو بودن مطالب آموزشـی و انطباق محیط آموزشـی
بـا شـرایط بهـره بـرداران از عامـل های مهـم در اثربخشـی دوره
هـای ترویجـی اسـت.

در زمینـه ارزیابـی اثربخشـی آمـوزش ،مـدل هـای مختلفی

مطـرح شـده انـد ،آنچـه کـه ایـن مـدل هـا را از یکدیگـر متمایـز

انـگاره پـردازی در زمینـه آمـوزش ،مفهـوم نظام آمـوزش را

مـی سـازد مقاصـد ،رویكردهـا ،ماهیـت موضـوع مـورد بحـث،

اسـت كـه از هـر منظـر و بـا هـر دیدگاهی به آن نگریسـته شـود،

نظـری و دیـدگاه های انسـان شـناختی آنهاسـت .در عین حال

پیـش رو مـی نهـد .ایـن نظـام متشـكل از حلقـه هـای چنـدی

جـزء سـودمندی و بهـره منـدی عملـی آمـوزش انکارناپذیـر
خواهـد بـود .نتیجـه عملـی و كاربـردی آمـوزش در مفهـوم

اثربخشـی جلـوه کـرده و از بـا فرآینـد ارزیابـی ،قابـل محاسـبه
خواهـد بـود .از ایـن رو یکـی از مراحـل و فعالیـت هـای مهـم

تاکیدهـای ویـژه آنها بـر بخش های خاصی از ارزشـیابی ،مبانی
بایـد توجـه داشـت كـه الگوهـای پدیـد آمده بـرای رفع مسـایل
در فرهنـگ خاصـی خلـق شـده انـد ،در كاربـرد هـر یـك از ایـن

مـدل هـا مـی بایسـت بـه ایـن تفـاوت هـا و تمایزهـا توجه شـود

( موسـوی .)1376 ،از جملـه مهـم تریـن آنها مدل كـرك پاتریك

در فراینـد آمـوزش ،ارزیابـی اثربخشـی آن اسـت (زنـدی و

مـی باشـد .مـدل کـرک پاتریـک ( ،)2013در مـورد ارزشـیابی

هـای طـرح همـگام بـا کشـاورز ،ارزیابـی تاثیـر آمـوزش هـای

مـی شـود ،تأثیـر برنامـه هـای آموزشـی از نظـر :الـف) واکنـش

همـکاران .)1393 ،لـذا الزمـه بررسـی میـزان تحقـق هـدف
ارائـه شـده مـی باشـد .چـرا کـه بـا گذشـت حـدود سـه سـال از
انجـام ایـن طـرح ،بررسـی نقـش ایـن طـرح از منظـر آموزشـی

آموزشـی کـه به نام مدل ارزشـیابی چهار سـطحی هم شـناخته

یادگیرنـده؛ ب) دانـش کسـب شـده؛ ج) تغییرپذیـری هـا در

رفتـار شـرکت کننده در نتیجـه تمرین های عملی؛ و د) توسـعه

مـی توانـد مسـیر آینـده را روشـنتر سـازد .سـینگر 1ارزیایی را

در سـطح سـازمانی را مـورد ارزیابـی قـرار مـی دهد.

از نتایـج عملكـرد تعریـف می کند (زنـدی و همـکاران.)1393 ،

آموزشـی اجـرا شـده در طـرح همـگام با کشـاورز ،ایـن پژوهش

تحقیقـات مختلفـی انجـام شـد .نتایـج تحقیقـات مختلـف از

ارزیابـی اثربخشـی کـرک پاتریـک مـی پـردازد .از آنجایـی کـه

فراینـد رسـمی فراهـم آوردن بازخور تشـخیصی مثبت یا منفی
در بعـد ارزیابـی اثربخشـی فعالیـت هـای آموزشـی ترویجی

اثربخشـی ایـن فعالیـت هـا در ابعـاد مختلـف حکایـت دارد .بـه

طـوری کـه نتایـج تحقیقـات مختلـف نشـان مـی دهـد فعالیـت

هـای آموزشـی ترویجـی موجـب افزایـش عملکـرد محصـوالت

کشـاورزی (احمدپـور و مؤمنـی هاللـی2011 ،؛ قربانـی 2008؛

لـذا بـا توجـه بـه مـوارد یادشـده و برابـر بـا فعالیـت هـای

بـه بررسـی و ارزیابـی نقـش دوره هـای آموزشـی در قالـب مدل
سـطح نتایـج مربـوط بـه مدل چهـار سـطحی کـرک پاتریک می

بایسـت توسـط سـازمان متولـی سـنجیده شـود و چـون در این

پژوهـش ،نقش آمـوزش بر شـالیکاران مورد توجه بود ،لذا سـه
سـطح واکنـش ،یادگیـری و رفتـار شـالی کاران مـورد سـنجش

کالنتـری و همـکاران ،)1384 ،افزایـش مهـارت کشـاورزان

قـرار گرفـت .بنابرایـن مبتنـی بـر بررسـی منابـع و همچنیـن بـا

دانـش و آگاهـی کشـاورزان (سـی وو1997 ،؛ بـارت و همکاران،

تحقیق به صورت نگاره-ی  1می باشـد .لذا سـه سـطح یادشـده

(رنچـی و جونـز 2005؛ بـارت و همـکاران ،)2004 ،افزایـش

اسـتناد بـر مدل ارزیابی اثربخشـی کرک پاتریـک مدل مفهومی

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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در کنـار تاثیـر آمـوزش بـر میـزان عملکـرد (میـزان تولیـد برنج)

شهرسـتان آمـل .)1395 ،بـرای تعییـن حجـم نمونـه ،از

مـورد آزمـون قـرار گرفـت .الزم بـه یـادآوری اسـت ،سـطح

فرمـول کوکـران اسـتفاده شـد .بـر ایـن پایـه ،حجم نمونـه 222

آموزشـی اشـاره دارد (کـرک پارتریک و کرک-پاتریـک.)2013 ،

برابـر  244نفـر محاسـبه شـد .در نهایـت  200پرسشـنامه مورد

هـای مؤثـر در اجـرای یـک دوره-ی آمـوزش ،از خـود نشـان

از روش نمونـه گیـری تصادفـی سـاده انتخـاب شـدند .بـرای

منظـور تعییـن میـزان دانـش فراگیـران اختصـاص دارد (کـرک

پایـه مـرور ادبیـات تحقیـق و مبتنی بر مـدل ارزیابی اثربخشـی

واکنش به سـنجش احسـاس شـرکت کننـدگان در مـورد برنامه
بـه عبارتـی میـزان واکنشـی اسـت کـه فراگیـران بـه همـه عامل

مـی دهنـد (عیـدی و همـکاران .)1387 ،سـطح یادگیـری بـه
پارتریـک و کـرک پاتریـک .)2013 ،بـه عبـارت دیگـر تعییـن

نفـر بـرآورد شـد و بـا اضافـه کـردن درصـدی بـه آن ( 10درصد)
تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت .نمونه های مـورد نظر با اسـتفاده
گـردآوری داده هـای موردنظـر ،پرسشـنامه ای سـه بخشـی بـر
کـرک پاتریـک تهیـه شـد .بخـش اول به بررسـی نقـش آموزش

میـزان فراگیـری مهـارت ها ،روش هـا و حقایقی کـه در دوره ی

هـای شـالی کاری بـر پایه ی مـدل ارزیابی اثربخشـی آموزشـی

شـده اسـت ،و مـی تـوان از راه مقایسـه نمـره های فراگیـران در

هـدف هـای آموزشـی پـس از گذرانـدن دوره هـا طراحـی شـده

آموزشـی به شـرکت کنندگان آموخته شـده و برای آنان روشـن
پیـش و پـس از شـرکت در دوره هـای آموزشـی بـه آنهـا پـی برد
(عیدی و همکاران .)1387 ،سـطح رفتار به سـنجش چگونگی
و میـزان تغییرپذیری ها که در رفتار شـرکت کنندگان در نتیجه

کـرک پاتریـک می پـردازد کـه به منظور سـنجش میـزان تحقق
اسـت و خـود شـامل سـه سـطح بـه شـرح زیر می باشـد :سـطح
نخسـت (واکنش) :این سـطح شـامل  14گویه می باشـد .سطح

دوم (یادگیـری) :ایـن سـطح شـامل  16گویـه به منظور بررسـی

شـرکت در دوره هـای آموزشـی بـه دسـت می آیـد ،می پـردازد

وضعیـت دانـش و آگاهـی شـالیکاران در پیـش و پس از شـرکت

مطالـب بـه محیـط عملـی کار ،مدنظر اسـت.

گویـه می باشـد.

(کـرک پارتریـک و کرک پاتریـک .)2013 ،در واقع میزان انتقال

در طـرح می باشـد .سـطح سـوم (رفتار) :این سـطح شـامل 16
بخـش دوم بـه بررسـی میـزان تولید برنـج (پرمحصـول و کم

محصول) توسـط شـالیکاران در پیش و پس از شـرکت در طرح
همـگام بـا کشـاورز اختصـاص داشـت .بخـش سـوم در زمینـه

رﻓﺘﺎر

ویژگـی هـای فـردی و حرفـه ای بـوده اسـت .بـرای سـنجش
بخشهـای پرسشـنامه بـهاسـتثنای بخـش ویژگیهـای فردی

و حرفـه ای و میـزان تولیـد برنـج از طیـف لیکـرت پنج قسـمتی

ارزﯾﺎﺑﯽ

در دامنـه خیلـی کـم ( ،)1تـا خیلـی زیـاد ( )5اسـتفاده شـده

آﻣﻮزش

اسـت .شـایان یادآوری اسـت به منظـور توصیف کیفی سـطوح

ﯾﺎدﮔﯿﺮي

واﮐﻨﺶ

نگاره  -1چارچوب مفهومی تحقیق

روش شناسی

ایـن تحقیـق بـر حسـب هـدف پژوهـش از نـوع تحقیقـات

واکنـش ،یادگیـری و رفتـار از روش فاصلـه انحـراف معیـار از
میانگیـن 2اسـتفاده شـده اسـت .در ایـن روش نحـوه تبدیـل
امتیازهـای کسـب شـده بـه چهـار سـطح بـه شـرح ذیل بـرآورد

شد :

=AضعیفA≤ Mean- Sd :

=BمتوسطMean- Sd < B≤ Mean :

کمـی و
کاربـردی و از نظـر ماهیـت و رویکـرد غالـب پژوهـش ّ

=CخوبMean < C ≤ Mean+Sd :

آمـاری تحقیـق شـامل  2500نفـر از شـالی کاران شهرسـتان

بـرای تعییـن روایـی محتوایـی و ظاهـری ابـزار تحقیـق،

بهصـورت پیمایشـی و علی-مقایسـه-ای مـی باشـد .جامعـه

آمـل مـی باشـند کـه در طـرح "همـگام بـا کشـاورز" در سـال

زراعـی  94-95مشـارکت داشـتند (مدیریـت جهـاد کشـاورزی
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=DعالیMean+Sd < D :

پرسشـنامه ای طراحـی شـد و در اختیـار چندتـن از اسـتادان
ترویـج و آمـوزش کشـاورزی و همچنیـن کارشناسـان جهـاد

شماره  ،42پاییز 1396

کشـاورزی شهرسـتان آمـل قـرار گرفـت و بـا توجـه بـه نظرهای

مـی دهـد ،میانگیـن سـن آنـان  50/51سـال بـا انحـراف معیـار

ارائـه شـده پرسشـنامه مـورد بررسـی ،بازبینـی و اصلاح قـرار

 13/26سـال مـی باشـد.

مقدماتی 20 ،پرسشـنامه در بین شـالیکاران شهرسـتان ساری

دهــد 98 ،درصــد شــالی کاران متاهــل و  2درصــد آنــان مجــرد

گرفـت .بـرای تعییـن پایایـی پرسشـنامه بـا اسـتفاده از آزمـون

کـه در طـرح همـگام با کشـاورز مشـارکت داشـتند ،توزیع شـد.

بیشــتر شــالی کاران ( )%98/5مــرد بودنــد .نتایــج نشــان مــی

هســتند.حدود  31درصــد شــالی کاران در ســطح راهنمایــی

پس از گرد آوری پرسشـنامه های یادشـده ،داده هـا وارد رایانه

و  27درصــد آنــان دارای تحصیــات در مقطــع دبیرســتان

با اسـتفاده از ضریب تتـای ترتیبی 0/95و در سـطح یادگیری با

نشــان مــی دهــد ،میانگین تجربــه ی شــالی کاری پاســخگویان

شـد و پایایی پرسشـنامه محاسـبه و در سـطوح واکنـش و رفتار

هســتند .نتایــج بــه دســت آمــده از پیشــینه ی کشــت برنــج

اسـتفاده از ضریب تتـای ترتیبی به ترتیب  0/86به دسـت آمد .

 28/72ســال بــا كمینــه یــك و بیشــینه  67ســال مــی باشــد.

و تحلیـل دادههـا و بـه منظـور اسـتفاده از آزمـون هـای T-test

می-باشــد .بــه طــور میانگیــن درآمــد شــالی کاران حــدود

بـر این پایـه ابزار تحقیـق دارای پایایی الزم اسـت .برای تجزیه

زوجـی ،ویلکاکسـون ،توزیـع دوجملـه ای و آمارهـای توصیفی
(میانگیـن ،میانـه و مـد) از نـرم افـزار  SPSSاسـتفاده شـد.

میانگیــن ســطح شــالی زاری یــک شــالی کار  1/39هکتــار

 1،400،000تومــان بــا انحــراف معیــار حــدود  700هــزار تومان
ماهانــه میباشــد .بیشــتر شــالی کاران ( )%71در هیــچ یــک از
گــروه هــای محلــی عضویــت ندارنــد .میانگیــن بارهــای شــرکت

یافته ها

برابـر بـا جـدول  ،1توزیـع فراوانـی سـن شـالی کاران نشـان

شــالی کاران در دوره هــای آموزشــی طــرح همــگام بــا کشــاورز
حــدود  7بــار بــوده اســت.

جدول -1ویژگی های فردی ،حرفه ای و آموزشی شالیكاران
متغیر
سن
جنس
وضعیت تاهل
سطح تحصیالت

سطوح متغیر

فراوانی

درصد

میانگین (مد یا میانه)

-

-

-

50/51

زن

3

1/5

مرد

مرد

197

98/5

متاهل

196

98/0

متاهل

مجرد

4

2/0

بی سواد

28

14/0

راهنمایی

خواندن و نوشتن

32

16/0

راهنمایی

62

31/0

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

13/26

25

87

-

-

-

-

دبیرستان

55

27/5

دانشگاه

23

11/50

پیشینه کشت برنج (سال)

-

-

-

28/72

سطح زیر کشت برنج (هکتار)

-

-

-

1/39

15/04

-

-

-

1397928/99

0/87

شورا

20

10/0

هیچکدام

712475/95

دهیار

5

2/5

عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی

16

8/0

هیچکدام

142

71/0

-

-

-

درآمد ماهیانه (تومان)
عضویت در گروه های محلی

بارهای شرکت در دوره های آموزشی

-

7/42

3/30

-

-

1/0

67/0

0/20

5/0

30000000 120000
-

1

-
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برابــر بــا جــدول  ،2توزیــع فراوانــی شــالی کاران بــر پایــه ی

همچنیــن نتایــج توزیــع فراوانــی میــزان تولیــد برنــج در پــس از

تفکیــک رقــم هــای کــم محصــول باکیفیــت و پرمحصــول کــم

و پرمحصــول نشــان مــی دهــد کــه میانگیــن تولیــد برنــج رقــم

میــزان تولیــد برنــج در پیــش از شــرکت در دوره آموزشــی بــه
کیفیــت نشــان مــی دهــد کــه میانگیــن تولیــد برنــج رقــم هــای

شــرکت در دوره آموزشــی بــه تفکیــک رقــم هــای کــم محصــول
هــای کــم محصــول حــدود  4106کیلوگــرم در هکتــار بــا انحراف

کــم محصــول در حــدود  3794کیلوگــرم در هکتــار بــا انحــراف

معیــار  1673/25کیلوگــرم در هکتــار مــی باشــد کــه ایــن میــزان

بــرای رقــم هــای پرمحصــول حــدود  5254کیلوگــرم در هکتــار

بــا انحــراف معیــار  434/52کیلوگــرم در هکتــار مــی باشــد.

معیــار  1639/02کیلوگــرم در هکتــار مــی باشــد کــه ایــن میــزان

بــا انحــراف معیــار  432/17کیلوگــرم در هکتــار مــی باشــد.

بــرای رقــم هــای پرمحصــول حــدود  5627کیلوگــرم در هکتــار

جدول -2وضعیت تولید برنج در هكتار به کیلوگرم
نوع رقم

میزان تولید به کیلوگرم در هکتار فراوانی

کم محصول (طارم محلی ،هاشمی
پیش از حضور در طرح همگام با کشاورز

و )...

≥1000

5

2/50

2/50

1001-2000

22

11/00

13/50

2001-3000

25

12/50

26/00

3001-4000

64

32/00

58/00

≥4001

84

42/00

100

جمع

200

100

-

≥1000

0

0

0

1001-2000

1

0/50

0/50

2001-3000

0

0

0/50

پر محصول (ندا ،شیرودی و )...

3001-4000

3

1/50

2/00

≥4001

196

98/00

100

جمع

200

100

-

≥1000

3

1/50

1/50

1001-2000

15

7/50

9/00

2001-3000

28

14/00

23/00

3001-4000

43

21/50

44/50

≥4001

111

55/50

100

جمع

200

100

-

کم محصول (طارم محلی ،هاشمی
و )...
پس از حضور در طرح همگام با کشاورز

≥1000

0

0

0

1001-2000

1

0/50

0/50

پر محصول (ندا ،شیرودی و )...

2001-3000

0

0

0/50

3001-4000

2

1/00

1/50

≥4001

197

98/50

100

جمع

200

100

-

جـدول  ،3نتیجـه ی رتبهبندی ویژگی های واکنشـی شـالی

کاران را نشـان مـی دهـد کـه گویههای مـدرس توانایـی هدایت

و کنتـرل کالس درس را داشـت (،SD=0/540، Xֿ=3/990

32

درصد انباشته

درصد تجمعی

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

میانگین

انحراف معیار

3794/17

1639/02

5253/57

4106/39

5626/92

432/17

1673/25

434/52

 ،)CV=0/135تمایـل بـه شـرکت دوبـاره در دوره هـا را دارم
( )CV=0/144 ،SD=0/639 ، Xֿ=4/440و آمـوزش هـای

مـدرس و توضیـح هـای او روشـن و گویـا بـود

(Xֿ=4/055

،
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 )CV=0/161 ،SD=0/651بـه ترتیـب در رتبـه اول تا سـوم قرار

بـود ( )CV=0/336 ،SD=0/948 ، Xֿ=4.39و وسـایل کمـک

دوره اسـتفاده كـردم (،)CV=0/257 ،SD=0/884 ، Xֿ=3/445

بودنـد ( )CV=0/405 ،SD=1/040 ،Xֿ =2/565بـه ترتیب پایین

دارنـد .همچنیـن گویههـای از فعالیـت هـای گروهـی در طـول

وسـایل کمک آموزشـی و رسـانه ای با هدف هـای دوره منطبق

آموزشـی (ابـزار نوشـتاری ،تصاویـر و )...دارای کیفیـت باالیی
تریـن رتبـه را کسـب کردنـد.

جدول -3رتبه بندی گویه های مرتبط با ویژگی های واکنشی شالی کاران
میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

ویژگی
مدرس توانایی هدایت و کنترل کالس درس را داشت.

3/990

0/540

0/135

1

تمایل به شرکت دوباره در دوره ها را دارم.

4/440

0/639

0/144

2

آموزش های مدرس و توضیح های او روشن و گویا بود.

4/055

0/651

0/161

3

دوره آموزشی با شغلم در ارتباط است.

4/315

0/713

0/165

4

سطح دوره آموزشی برگزار شده مناسب بود.

3/790

0/647

0/171

5

شرکت در دوره آموزشی طرح بسیج همكام با كشاورز باعث بهبود آگاهی های من شد.

3/905

0/684

0/175

6

از بحث های کالسی در طول دوره استفاده كردم.

3/820

0/707

0/185

7

مدرس فراگیران (شالیکاران) را به مشارکت در موضوع های مورد بحث تشویق می کرد.

3/995

0/760

0/190

8

در طول دوره آموزشی به هدف های خود رسیدم.

3/690

0/705

0/191

9

انتظارهای من از برگزاری دوره آموزشی برآورده شد.

3/640

0/702

0/193

10

در طول دوره از روش های تدریس متنوعی استفاده شد.

3/250

0/762

0/234

11

از فعالیت های گروهی در طول دوره استفاده كردم.

3/445

0/884

0/257

12

وسایل کمک آموزشی و رسانه ای با هدف های دوره منطبق بود.

2/825

0/948

0/336

13

وسایل کمک آموزشی (ابزار نوشتاری ،تصاویر و )...دارای کیفیت باالیی بودند.

2/565

1/040

0/405

14

نتایــج توزیــع فراوانــی ویژگــی هــای واکنشــی شــالی کاران

نشــان مــی دهــد ،میانگیــن ویژگــی هــای واکنشــی شــالی

کاران  51/72بــا انحــراف معیــار  4/69مــی باشــد .بهطــوری
کــه  81درصــد شــالیکاران واکنــش (احســاس) شــان نســبت بــه

طــرح آموزشــی همــگام بــا کشــاورز در ســطح متوســط و باالتــر
ارزیابــی شــد (جــدول.)4

برابــر بــا جــدول  ،5نتایــج رتبهبنــدی ویژگــی هــای یادگیری

شــالیکاران پیــش از شــرکت در طــرح همــگام بــا کشــاورز نشــان

مــی دهــد مدیریــت علــف هــای هــرز در شــالی زار (،Xֿ=2/950
 ،)CV=0/209 ،SD=0/616مدیریــت آفــات برنــج در شــالی
زار (بــرای مثــال :ســاقه خــوار) (،SD=0/616 ، Xֿ=2/805
 )CV=0/219و آمــاده کــردن زمیــن (،SD=0/665 ، Xֿ=2/990

 )CV=0/222بــه ترتیــب در رتبــه اول تــا ســوم قــرار دارنــد.
چگونگــی نشــای دوبــاره برنــج یــا پــرورش راتــون (، Xֿ=2/850

جدول -4طبقه بندی وضعیت واکنشی شالی کاران نسبت

به طرح همگام با کشاورز
وضعیت واکنشی شالیکاران
ضعیف

متوسط

فراوانی

درصد

38

19/0

71

35/5

200

100

62

خوب

29

عالی

جمع
میانگین= 51/72

انحراف معیار= 4/69

31/0
14/5

کمینه=  41/00بیشینه= 64/00

 ،)CV=0/330 ،SD=0/939ســبک و ســنگین و ضدعفونــی
کــردن بــذر برنــج ()CV=0/417 ،SD=0/925 ، Xֿ=2/220

و مبــارزه بیولوژیــک (بــرای مثــال اســتفاده از زنبــور تریکــو

گرامــا بــرای مبــارزه بــا آفــت کــرم ســاقه خــوار) (، Xֿ=1/930

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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ارزیابی اثربخشی طرح همگام با ...

 )CV=0/439 ،SD=0/848بــه ترتیــب پاییــن تریــن رتبــه را
کســب کردنــد.

همچنیـن ویژگـی های یادگیری شـالی کاران پس از شـرکت

در طـرح همـگام بـا کشـاورز نشـان مـی دهـد ،سـبک سـنگین
و ضدعفونـی کـردن بـذر برنـج (،SD=0/567 ، Xֿ=4/560

 ، )CV=0/130مدیریـت علـف هـای هـرز در شـالی زار (Xֿ=3/830

 )CV=0/151 ،SD=0/577 ،و مدیریـت آفـات برنـج در شـالی

زار (بـرای مثـال :سـاقه خـوار) (،SD=0/646 ، Xֿ=4/265

 )CV=0/151بـه ترتیـب در رتبـه اول تـا سـوم قـرار دارنـد.

برداشـت مکانیـزه برنـج (،SD=0/707 ، Xֿ=3/950

 ،)CV=0/179آمـاده کـردن خزانـه

(Xֿ=3/705

،SD=0/663 ،

 )CV=0/179و مبـارزه بیولوژیـک (بـرای مثـال اسـتفاده از

زنبـور تریکـو گرامـا بـرای مبـارزه بـا آفـت کـرم سـاقه خـوار)
( )CV=0/207 ،SD=0/810 ،Xֿ=3/920بـه ترتیـب پایین ترین

رتبـه را دریافـت کردنـد.

جدول -5رتبه بندی عملیات تولید برنج پیش و پس از شرکت شالی کاران در طرح همگام با کشاورز
پس از شرکت در طرح

پیش از شرکت در طرح

انحراف میانگین

کنش

رتبه

ضریب

تغییرات

معیار

1

0/209

0/616

2/950

2

0/219

0/616

2/805

3

0/222

0/665

2/990

آماده کردن زمین

4

0/227

0/684

3/005

آماده کردن خزانه

15

انحراف میانگین

رتبه

ضریب

تغییرات

معیار

مدیریت علف های هرز در شالی زار

2

0/151

0/577

3/830

مدیریت آفات برنج در شالی زار (برای مثال :ساقه خوار)

3

0/151

0/646

4/265

5

0/162

0/595

3/665

0/179

0/663

3/705

5

0/227

0/679

2/785

مدیریت بهینه تغذیه در خزانه برنج

11

0/169

0/696

4/115

6

0/245

0/672

2/745

مدیریت آب در شالیزار

12

0/172

0/708

4/125

7

0/246

0/693

2/820

مدیریت علف های هرز خزانه برنج

8

0/167

0/647

3/865

8

0/247

0/692

2/805

مدیریت آفات خزانه برنج

7

0/163

0/672

4/030

9

0/265

0/708

2/675

مدیریت بیماری های برنج در شالی زار (برای مثال :بالست و

4

0/162

0/678

4/195

ژیبرال)
10

0/272

0/739

2/715

مدیریت آب در خزانه برنج

10

16/9

0/656

3/890

11

0/273

0/758

2/780

مدیریت و مبارزه با بیماری های خزانه برنج

13

0/176

0/689

3/910

12

0/284

0/781

2/750

مدیریت بهینه تغذیه برنج در شالیزار

9

0/168

0/708

4/215

13

0/306

0/812

2/655

استفاده از مکانیزاسیون در تولید برنج

14

0/179

0/707

3/950

14

0/330

0/939

2/850

چگونگی نشاء دوباره برنج یا پرورش راتون

6

0/163

0/675

4/145

15

0/417

0/925

2/220

سبک-سنگین و ضدعفونی کردن بذر برنج

1

0/130

0/567

4/560

16

0/439

0/848

1/930

مبارزه بیولوژیک (برای مثال استفاده از زنبور تریکو گراما برای

16

0/207

0/810

3/920

مبارزه با آفت کرم ساقه خوار)

نتایــج توزیــع فراوانــی ویژگــی هــای یادگیــری شــالیکاران

کردنــد .همچنیــن میانگیــن ویژگــی هــای یادگیری شــالیکاران

پیــش از طــرح همــگام بــا کشــاورز  43/48بــا انحــراف معیــار

 5/53می-باشــد .بــه طــوری کــه بیــش از  80درصــد شــالیکاران

نشــان مــی دهــد ،میانگیــن دانــش و آگاهــی شــالیکاران در
 6/43مــی باشــد .بــه طــوری کــه بیــش از  80درصــد شــالی

کاران میــزان دانــش و آگاهــی خــود را متوســط و باالتــر ارزیابــی

34

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

در پــس از طــرح همــگام بــا کشــاورز  64/18بــا انحــراف معیــار
میــزان دانــش و آگاهــی خــود را متوســط و باالتــر ارزیابــی
کردنــد (جــدول .)6

شماره  ،42پاییز 1396

جدول -6طبقه بندی وضعیت یادگیری (دانشی) شالیکاران در پیش و پس از شرکت در طرح
پیش از حضور در طرح

درصد

فراوانی

17/0

34

34/0

68

32/0

64

17/0

34

100

200

پس از حضور در طرح

وضعیت دانشی شالی کاران

درصد

فراوانی

ضعیف

18/5

37

34/5

69

30/5

61

16/5

33

100

200

متوسط
خوب
عالی
جمع

*میانگین= 43/48؛ انحراف معیار= 6/43؛ کمینه= 22/00؛ بیشینه= 61/00
**میانگین= 64/18؛ انحراف معیار= 5/53؛ کمینه= 52/00؛ بیشینه= 78/00

برابـر بـا جـدول  ،7نتایـج رتبـه بنـدی ویژگی هـای رفتاری

سبک-سـنگین و ضدعفونـی کـردن بـذر برنـج (، Xֿ=3/180

زار ( ،)CV=0/137 ،SD=0/588 ، Xֿ=4/285مدیریـت آب در

شـالی زار ( )CV=0/252 ،SD=0/824 ، Xֿ=3/265و اسـتفاده

شـالی کاران نشـان مـی دهـد ،مدیریـت آفـات برنـج در شـالی

شـالی زار ( )CV=0/162 ،SD=0/660 ، Xֿ=4/080و مدیریـت
آفـات خزانـه برنـج ()CV=0/165 ،SD=0/630 ،Xֿ =3/825
بـه ترتیـب در رتبـه اول تـا سـوم قـرار گرفتنـد .همچنیـن

 ،)CV=0/242 ،SD=0/768مدیریـت علـف هـای هـرز در
از مکانیزاسـیون در تولیـد برنـج (،SD=0/936 ، Xֿ=3/595

 )CV=0/260بـه ترتیـب پاییـن تریـن رتبـه را دریافـت کردند.

جدول -7رتبه بندی گویه های مرتبط با ویژگی های رفتاری (مدیریت تولید برنج) شالی کاران
میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

ویژگی یا کنش

4/285

0/588

0/137

1

مدیریت آب در شالی زار

4/080

0/660

0/162

2

مدیریت آفات خزانه برنج

3/825

0/630

0/165

3

مدیریت علف های هرز خزانه برنج

3/855

0/645

0/167

4

مدیریت تغذیه خزانه برنج

4/080

0/697

0/171

5

مدیریت آفات برنج در شالی زار (برای مثال :ساقه خوار)

چگونگی نشای دوباره برنج یا پرورش رتون

3/930

0/712

0/181

6

مدیریت و مبارزه با بیماری های خزانه برنج

4/050

0/755

0/186

7

آماده کردن زمین

3/585

0/697

0/194

8

مدیریت آب در خزانه برنج

3/560

0/713

0/200

9

مدیریت بیماری های برنج در شالی زار (برای مثال :بالست و ژیبرال)

3/785

0/763

0/202

10

مبارزه بیولوژیک (برای مثال استفاده از زنبور تریکو گراما برای مبارزه با آفت کرم ساقه خوار) 3/855

0/829

0/215

11

مدیریت بهینه تغذیه برنج در شالی زار

3/875

0/844

0/218

12

آماده کردن خزانه

3/730

0/861

0/231

13

سبک و سنگین و ضدعفونی کردن بذر برنج

3/180

0/768

0/242

14

مدیریت علف های هرز در شالی زار

3/265

0/824

0/252

15

استفاده از مکانیزاسیون در تولید برنج

3/595

0/936

0/260

16

برابـر بـا جـدول  ،8نتایـج توزیـع فراوانـی ویژگـی هـای

رفتـاری شـالی کاران نشـان مـی دهـد ،میانگیـن ویژگـی های

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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ارزیابی اثربخشی طرح همگام با ...

رفتـاری شـالیکاران  60/53بـا انحـراف معیار  6/20می باشـد.

 -بررسـی تاثیـر طـرح همـگام بـا کشـاورز در ابعاد واکنشـی و

متوسـط و باالتـر ارزیابـی کردنـد.

برابر با جدول  ،10در زمینه نقش آموزشی طرح همگام با

بـه طوری کـه  81درصـد شـالی کاران وضعیت رفتـاری خود را

جدول -8طبقه بندی وضعیت رفتاری شالی کاران در طرح

همگام با کشاورز

فراوانی

درصد

وضعیت رفتاری شالی کاران
ضعیف

38

19/0

متوسط

62

31/0

خوب

67

33/5

عالی

33

16/5

جمع

200

100

میانگین= 60/53

انحراف معیار= 6/20

کمینه= 47/00

رفتـاری در مقایسـه بـا میانگیـن نظری

کشاورز ،نتایج میانگین تجربی ویژگی های واکنشی و رفتاری

شالی کاران در مقایسه ی با میانگین نظری شان نشان می
دهد ،اختالف معنی-داری با اطمینان  99درصد بین میانگین

تجربی ویژگی های واکنشی و رفتاری شالیکاران و و میانگین

نظری این ویژگی ها وجود دارد .به عبارتی در بعد ویژگی های
واکنشی و رفتاری 81 ،درصد پاسخگویان نسبت به عامل

های مؤثر در اجرای طرح آموزشی همگام با کشاورز ،واکنش
و رفتاری در سطح متوسط تا عالی از خود نشان دادند .بر این
پایه در دو بعد واکنشی و رفتاری میزان نظر مساعد پاسخگویان

نسبت به طرح همگام با کشاورز به طور معناداری از  50درصد

بیشینه= 76/00

(نیمی از پاسخ دهندگان) بیشتر است.

جدول -10بررسی میانگین تجربی با میانگین نظری ابعاد واکنشی و رفتاری شالیکان در طرح همگام با کشاورز
میانگین تجربی

طبقه

میانگین نظری

فراوانی

Observed Prop.

Test Prop.

Sig.

ویژگی های واکنشی

4/13

گروه 1

≥3

2

0/01

0/50

0/000

گروه 2

>3

198

ویژگی های رفتاری

4/21

گروه 1

≥3

5

گروه 2

>3

195

مولفه ها

 -بررسـی تاثیر طرح همگام با کشـاورز با اسـتفاده از مقایسه

میانگیـن وضعیـت یادگیری (دانش) شـالیکاران در پیش و پس

از حضورشان در طرح

0/99
0/50

0/03

0/000

0/97

پیـش از طـرح همـگام با کشـاورز با میانگیـن  3/18بهتر اسـت.
چنانکـه بنابـر نتایج بیـن وضعیت دانـش شـالیکاران در پیش و

پـس از حضـور در طـرح همگام با کشـاورز اختلاف معنی داری

برابـر بـا جـدول  ،11وضعیـت دانـش و آگاهـی شـالیکاران

وجـود دارد ( .)p =0/000بهبـود دانش و آگاهی شـالیکاران پس

میانگیـن  4/47بـه مراتـب از وضعیـت دانـش و آگاهـی آنهـا در

تـوان در نتیجـه آمـوزش هـای ارائه شـده در این طرح دانسـت.

در حـوزه کشـت و کار برنـج پـس از طـرح همـگام بـا کشـاورز بـا

از مشـارکت در طـرح همـگام بـا کشـاورز را تـا حدود زیـادی می

جدول -11آزمون ویلکاکسون برای بررسی اختالف ویژگی های یادگیری شالیکاران پیش و پس از شرکت در طرح همگام

با کشاورز
مولفه ها

ویژگی های یادگیری
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مرحله

میانگین

رتبه

میانگین رتبه

Z

p-value

پیش از طرح

3/18

رتبه منفی

0/00

-11/834

0/000

پس از طرح

4/47

رتبه مثبت

88/00
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 -بررسـی تاثیر طرح همگام با کشـاورز با اسـتفاده از مقایسه

میانگیـن میـزان تولیـد در پیش و پس از شـرکت شـالیکاران در
طرح

میانگیـن میـزان تولیـد رقـم هـای پرمحصـول شـالی کاران در

پیـش از طـرح  5254کیلوگـرم در هکتـار بـود که پـس از طرح به

 5627کیلوگـرم در هکتـار افزایـش یافته اسـت و ایـن افزایش از

برابـر بـا جـدول  ،12میانگیـن میـزان تولیـد رقـم هـای کـم

نظـر آمـاری نیـز معنـادار میباشـد ( .)p=0/000در نتیجـه ایـن

پـس از طـرح بـه  4106کیلوگرم ارتقاء یافته اسـت و این افزایش

تولیـد تا حدود زیـادی در نتیجه دریافت آموزش های مناسـب

محصـول شـالی کاران در پیـش از طـرح  3794کیلوگـرم بـود که
از نظـر آمـاری نیـز معنـادار میباشـد ( .)p=0/000همچنیـن

اختلاف معنـی دار مـی تـوان چنیـن اسـتنباط کـرد کـه بهبـود

و به-کارگیـری ایـن آمـوزش هـا در عرصـه کشـت و کار اسـت.

جدول -12آزمون  tزوجی برای بررسی تفاوت میزان تولید پیش و پس از حضور در طرح توسط شالی کاران
مرحله

میانگین

t

p-value

میزان تولید رقم های کم محصول

پیش از طرح

3794/17

-8/543

0/000

میزان تولید رقم های پر محصول

پیش از طرح

5253/57

متغیر

پس از طرح
پس از طرح

بحث و نتیجه گیری

4106/40

-36/38

0/000

5626/92

همـگام بـا کشـاورز داشـتند؛ چـرا کـه  81درصـد شـالی کاران

بخـش مهمـی از آینده به آنچه امروز می گـذرد ارتباط دارد.

واکنـش خود نسـبت بـه طرح آموزشـی همگام بـا کشـاورز را در

تشـکیل شـده اسـت که با هم در تعامل می باشـند (اسـکندری

متاثـر از عامل هایـی چون توانایی مـدرس در مدیریت و کنترل

آمـوزش کشـاورزی بـه سـان یک نظـام ،از عامل هـای مختلفی

سـطح متوسـط تا عالـی ارزیابـی کردند ،ایـن موضوع مـی تواند

و همـکاران .)1394 ،یكـی از عامل هایی كه کشـاورزان را یاری

کالس درس ،توضیحـات روشـن و گویـای مـدرس راجـع بـه

آن بـا آمـوزه هـای خـود بـه نحـو احسـن فعالیـت کشـاورزی را

شـالی کاران باشـد .در بعـد ویژگی هـای یادگیری نتایـج گویای

مـی دهـد تـا بتوانند برابـر با آخریـن یافته هـای علمـی و تلفیق

موضـوع هـای آموزشـی ،مرتبط بـودن آموزش ها با نیاز شـغلی

بـه اجـرا بگذارنـد ارائـه آمـوزش برابـر بـا نیـاز آنـان مـی باشـد.

آن اسـت کـه بین وضعیت دانـش و آگاهی شـالی کاران در پیش

توسـعه جامعـه هـا  -از جملـه جامعـه کشـاورزان ،-توجـه به امر

داری وجـود دارد .بـه گونـه ای که شـالی کاران پس از مشـارکت

بـه عبـارت دیگـر یكـی از مهـم تریـن عامل هـا در زمینه رشـد و

و پـس از مشـارکت در طـرح همـگام بـا کشـاورز اختلاف معنی

آمـوزش بـه ویـژه آمـوزش هـای کاربـردی مـی باشـد (عباسـی

در طـرح بـه طـور فزاینـده ای وضعیـت دانشـی و آگاهـی شـان

طـرح همـگام بـا کشـاورز بـا پیـروی از ایـن اصـل یعنـی ارائه

و آگاهـی شـالی کاران را در نتیجـه آمـوزش هـای ارائـه شـده در

رسـتمی و همـکاران.)1393 ،

بهبـود یافتـه اسـت کـه تا حـدود زیـادی می تـوان بهبـود دانش

آمـوزش هـای کاربـردی و مناسـب بـا نیـاز شـالی کاران در

طـرح همـگام با کشـاورز دانسـت.

نقـش آمـوزش هـای ارائـه شـده در ایـن طـرح را مـورد ارزیابـی

و جونـز ( ،)2004سـی وو ( ،)1997آجایـی ( ،)2001زوار و

اختلاف معنـی داری در رابطـه بـا میانگیـن تجربـی ویژگـی

( )1391و احمدپـور و مؤمنـی هاللـی ( )2011همسـو مـی

شهرسـتان آمـل بـه اجـرا درآمـد .لـذا این تحقیـق بر آن شـد تا
قـرار دهـد .در زمینـه تاثیر طرح همـگام با کشـاورز ،بنابر نتایج
هـای واکنشـی بـا میانگیـن نظـری وجـود دارد .در ایـن راسـتا

نتایـج ایـن تحقیـق بـا نتایـج تحقیـق بـارت ( ،)2005رنچی

همکاران ( ،)1372سـلوکی و چیـذری ( )1390فرنیا و همکاران
باشـد .در تبییـن تاثیـر طـرح همـگام با کشـاورز بـر ویژگی های

قناعـت ( )1385در تحقیقـی نشـان داد ،واکنـش کشـاورزان از

یادگیـری شـالی کاران مـی تـوان گفت که همـواره بیـن آموزش

اسـت .بـه عبارتـی شـالی کاران واکنـش خوبی نسـبت بـه طرح

کـه آمـوزش هـای نامناسـبی ارائـه شـود نبایـد انتظـار یادگیری

متغیرهـای مهـم در اثربخشـی دوره هـای آموزشـی ترویجـی

و یادگیـری رابطـه تنگاتنـگ و ناگسسـتنی وجـود دارد ،مادامی
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خـوب و مثبتـی از جانب فراگیر داشـت (نوه-ابراهیم و مجیدی،

 .)1393نتایـج ایـن تحقیق نشـان داد ،دیـدگاه شـالی کاران در
زمینـه سـطح یادگیـری آنـان مثبـت و اثربخـش بـوده اسـت که
مـی توانـد محصـول ایـن اتفـاق باشـد کـه منابـع در نظـر گرفتـه

شـده بـرای آمـوزش در ایـن طـرح ،منابعـی سـودمند ،مرتبـط

و کارا بـوده اسـت .از مصادیـق یادگیـری مـی تـوان بـه عملکـرد

و رفتارهـای قابل مشـاهده اشـاره کـرد (نوه ابراهیـم و مجیدی،
 ،)1393همچنـان کـه نتایج این تحقیـق در زمینه تاثیر آموزش
هـای طـرح همگام با کشـاورز بـر رفتار شـالیکاران گویـای تأثیر

 -توجه به استفاده از فعالیت های گروهی در طول دوره؛

 -توجه به منطبق کردن وسـایل کمک آموزشـی و رسـانه ای

با هدف هـای دوره و

 -توجـه بـه اسـتفاده از وسـایل کمـک آموزشـی بـا کیفیـت

مناسـب.

بعد یادگیری:

 -توجـه و اهتمـام ویـژه بـه آمـوزش اسـتفاده از ماشـین ها و

ادوات مناسـب در فرآینـد کشـت و کار برنـج؛

 -توجـه و اهتمـام ویـژه بـه آمـوزش در زمینـه آمـاده کـردن

مطلـوب و مثبتـی بوده اسـت که شـالیکاران آموزش هـای ارائه

خزانـه و

خـود بـروز داده و به کار بسـته اند؛ چرا که  81درصد شـالیکاران

بیو لو ژ یـک .

شـده و یادگیری هـای به عمل آمده را در مـوارد مختلفی در کار
تاثیـر طرح همگام با کشـاورز بـر ویژگی های رفتاری شـان را در
سـطح متوسـط تا عالـی ارزیابـی کردند.

برابـر بـا نتایج ،میانگین میـزان تولید رقم هـای کم محصول

شـالی کاران در پیـش از طـرح  3794کیلوگـرم در هکتـار بـود که

پـس از شـرکت در طـرح همگام با کشـاورز بـه  4106کیلوگرم در
هکتـار ارتقاء یافته اسـت .همچنین میانگین میـزان تولید رقم

هـای پرمحصـول شـالی کاران در پیـش از طـرح  5254کیلوگرم
در هکتـار بـود کـه پـس از شـرکت در طرح همـگام با کشـاورز به

 5627کیلوگـرم در هکتـار افزایـش یافتـه اسـت و ایـن افزایـش
عملکردهـا از نظـر آمـاری نیـز معنـادار میباشـد .نتایـج ایـن
تحقیـق بـا نتایـج تحقیـق قربانـی ( ،)2008احمدپـور و مؤمنـی

هاللـی ( ،)2011کالنتـری و همـکاران ( )1384همسـو مـی

باشـد .به عبارتی پس از مشـارکت شـالی کاران در طرح همگام
بـا کشـاورز میـزان تولیـد برنـج مـزارع شـان بـا توجـه بـه تاثیـر

مثبـت ایـن طـرح در بعـد ویژگـی هـای دانشـی و رفتاری شـالی
کاران ،بـه طـور محسوسـی افزایـش یافـت .بـا توجـه بـه موثـر

بـودن طـرح همگام بـا کشـاورز در بهبـود ویژگی هـای یادگیری

و رفتاری شـالی کاران و از سـویی واکنش مناسـب شـالی کاران
نسـبت بـه طـرح همگام به کشـاورز پیشـنهاد می شـود بـا توجه

و لحـاظ کـردن موارد زیـر در هر یک از ابعاد واکنشـی ،یادگیری
و رفتـاری بـه هـر چـه بهتـر و بـا کیفیـت تـر کـردن ایـن طـرح

آموزشـی در آینـده اقدام شـود.
بعد واکنشی:
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 -توجـه و اهتمـام ویـژه بـه آمـوزش در زمینـه مبـارزه

بعد رفتاری:

 -توجـه و پیگیـری در اینکـه چـرا شـالیکاران از سـبک-

سـنگین و ضدعفونـی کردن بـذر برنج کمتر اسـتفاده می کنند و
 -پیگیـری دلیـل بـه کارگیـری کـم مدیریـت علـف هـای هرز

در شـالیزار.

در نهایـت بـا توجه به اثرگـذاری های مثبت ایـن طرح و نیز،

از آنجایـی کـه حدود چهار سـال از اجـرای این طـرح می گذرد،
بـا رفـع کـم و کاسـتی هـا و تقویـت آن در ابعـاد کمـی و کیفـی،

ضـرورت دارد ایـن طـرح آموزشـی ترویجـی بـه عنـوان نوعـی
سـرمایه گـذاری نگریسـته شـود و بـه صورت گسـترده در سـطح
کشـور بـه صـورت همـه جانبـه برنامه ریـزی و اجرا شـود.
سپاس گزاری

ایـن مقالـه مسـتخرج از طـرح پژوهشـی مصوب در سـازمان

بسـیج علمـی ،پژوهشـی و فناوری اسـتان مازندران می باشـد.

لـذا گـروه تحقیـق از ایـن سـازمان کـه حامـی مالـی ایـن پـروژه
بـود ،نهایـت قدردانـی را دارد.
پی نوشت ها

1 - Singer

2- Interval of Standard Deviation from the
)Mean (ISDM
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Abstract
Goal of this study was aimed to examine and evaluate the role of paddy rice farmers' education under
the project of Attendant With Farmer (AWF) based on Kirkpatrick's model in the Amol Township. The
study was carried out by using a survey and causal-comparative method. The targeted population of this
study consisted of 2,500 farmers who were participating in the project in 2016. Using Cochran's formula
and simple random sampling method; 240 paddy rice farmers were selected as sample. A questionnaire
was used to collect data. Content validity of the research instrument was confirmed by rice experts. The
reliability of the research instrument was obtained by using ordinal theta coefficient in the range (0/85 to
0/95). The analysis of data carried out using SPSS19. Results of descriptive statistics showed that AWF
project had influenced in much level on learning and behavioral characteristics of the farmers. In addition,
most of paddy rice farmers had good reaction toward the project. Educational effect of AWF project, using
binomial test showed that practical means of the reactional and behavioral characteristics in the project
were significantly higher of the theoretical means. The Wilcoxon results showed that AWF educational
project were effective in improving knowledge of paddy rice farmers. Furthermore, the paired t- test results
showed that AWF educational project were largely effective in rice production.
Index Terms: Educational evaluation, Attendant With Farmer (AWF) Project, Kirkpatrick's Model,

Paddy Rice Farmers.
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