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  مقاله كوتاه
  
  
  

  :هاي آموزشي دامدارانارزيابي دوره
  مورد استان مازندران

  

  

  1پورعلي  اسداله 
 

  

  چكيده 
 هاي آموزشي كه محتواي آنهـا       دوره. باشد  برگزاري دوره هاي آموزشي از جمله راههاي عملي افزايش سطح دانش و مهارتهاي كشاورزان مي              

هدف تحقيق حاضـر    .  شود   بهبود كيفيت زندگي آنها مي     "اشد، موجب افزايش توليدات و نهايتا     متناسب با نيازهاي واقعي شركت كنندگان ب      
هاي آموزشي  براي ارزيابي زمينه و درونداد دورهCIPP در اين راستا از الگوي. باشد هاي آموزشي برگزار شده براي دامداران مي ارزيابي دوره
 150براي اين منظور به روش نمونه گيري تصادفي، تعـداد           .  از پرسشنامه صورت گرفت    تحقيق به روش پيمايشي و با استفاده      . استفاده شد 

انـد،    نفر از دامداران شهرستان قائم شهر كه در دوره هاي آموزشي برگزارشده توسط سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران شـركت كـرده                     
هـاي مربـوط بـه     ها را ضروري دانسته و برگزاري دوره دامداران اين دورهنتايج اين بررسي حاكي از آن است كه   . انتخاب و مصاحبه گرديدند   

ها را آسان و در حد فهم خـود دانـسته و معتقدنـد كـه                  پاسخگويان، سطح مطالب دوره   . اند  بيماريهاي دام را مهمترين نياز خود عنوان كرده       
همچنـين عالقمنـد هـستند كـه در چنـين      . انـد  ها رضايت داشته هها متناسب با نيازهاي آموزشي و اطالعاتي آنان بوده و از دور             اهداف دوره 

در پايان، پيشنهاداتي براي اجـراي بهتـر دوره هـاي آموزشـي             . ها كافي نبوده و بايد افزايش يابد        هايي شركت كنند اما طول مدت دوره        دوره
  .ارائه شده است

  
  

  .هاي آموزشي، دامداران، ارزيابي، مازندران  دوره:هاي كليدي واژه
  
  

                                                 
  ) com.yahoo@kotena_a(.کارشناس ارشد آموزش کشاورزی، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی مازندران ‐۱
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  مقدمه
هاي گوناگون يكي از هاي آموزشي در زمينهبرگزاري دوره

هاي راههاي عملي و مؤثر در ارتقاء سطح دانش و مهارت
هاي چنانچه برگزاري دوره. شودروستاييان محسوب مي

مذكور حائز شرايط مطلوب و متناسب با نيازهاي واقعي 
يتاً تواند در افزايش توليدات و نهاكنندگان باشد، مي شركت

در اين زمينه . واقع گرددبهبود كيفيت زندگي آنها مؤثر 
طي سالهاي گذشته اقدامات چشمگيري بخصوص در 

هاي مرتبط با امور دام توسط وزارت جهاد زمينه آموزش
-هر چند كه حجم فعاليت. عمل آمده استه كشاورزي ب

باشد ليكن هاي آموزشي ترويجي در حد قابل توجهي مي
محتوي برنامه هاي مذكور مي تواند در بررسي كيفيت و 

. باشدهاي آينده موثر تصحيح و تعميق حركت ها و برنامه
لذا انجام يك مطالعه ارزشيابي مستمر پيرامون مراحل و 

هاي آموزشي موجب  ريزي و اجراي دوره فرآيندهاي برنامه
ها مطابق اهداف و مقاصد در نظر خواهد شد تا فعاليت
  .يردگرفته شده انجام پذ

توان فرايندي منظم در ارزيابي بطور كلي ارزشيابي را مي
. اهميت و ارزش بالقوه و بالفعل برنامه هاي ترويجي دانست

تعريف دانيل استافل بيم از ارزشيابي چنين است 
ارزشيابي عبارت است از فراگرد تعيين، گردآوري و فراهم "

تصميم هاي آوردن اطالعات الزم براي قضاوت درباره گزينه
همچنين ارزيابي قضاوت در ). 1372بازرگان،  ("گيري

مورد تعيين ارزش يك برنامه تعريف شده است كه استفاده 
 Wilson and)از اطالعات آن سبب بهبود برنامه ميشود 

Talbert, 1995) . ارزيابي در ترويج و آموزش كشاورزي
شامل سلسله عملياتي است كه براي بررسي محصول يك 

  .  گيرد ا توجه به اهداف آن صورت ميبرنامه ب
هاي ترويج هميشه مورد تاكيد  ها و فعاليت ارزيابي برنامه

محققان مختلف بوده است بطوريكه ارزش زيادي براي آن 
در اين راستا . (Boone et al., 1994)باشند  قائل مي

رهيافتهاي مختلفي مطرح شده است كه بكارگيري آنها 
سبت به پديده ارزيابي بستگي تاحد زيادي به توقعات ن

رهيافت هدف مدار ، (Goal-free)رهيافت هدف آزاد . دارد
(Goal-oriented) رهيافت كاربر مدار ، (User-oriented) ،

و رهيافت متمركز بر  (Responsive)رهيافت پاسخگو 

هايي از اين   نمونه(Decision-focused)گيري  تصميم
آنچه بيش از همه در  .(Patton, 1987)رهيافتها هستند 

اين ارزيابيها مورد تاكيد است، انجام ارزيابي بصورت رسمي 
  .باشد مي

هاي آموزشي امروزه تاكيد زيادي بر افزايش بازدهي برنامه 
هاي آموزشي كمك  براي اين منظور، ارزيابي دوره. مي شود

از آنجا كه سازمان جهاد . نمايدزيادي به اين امر مي
زندران در سالهاي اخير براي افزايش كشاورزي استان ما

اطالعات فني دامداران و گسترش كمي و كيفي شغل 
هاي آموزشي نموده دامداران، اقدام به برگزاري برخي دوره

  .پردازد ها مياست، پژوهش حاضر به ارزيابي اين دوره
ريزي ترويجي به صورت نظام يافته توجه  اگر به روند برنامه

قابل بررسي ) سيستم(لب يك نظام اين روند در قا. شود
در هر سيستم نيز چهار جزء اصلي وجود دارد كه . است

داد  درون. داد و بازخورد داد، فرآيند، برون عبارتند از درون
ريزي ترويجي، اطالعاتي است كه  در يك نظام برنامه

با . ريزي نياز دارند ريزان و طراحان به منظور برنامه برنامه
ريزي در مرحله فرآيند   شده، برنامهكمك اطالعات كسب

داد چنين سيستمي نيز همان برنامه  گيرد و برون انجام مي
ساز و كار بازخورد در نظام . طراحي شده خواهد بود

ريزي ترويجي نيز شامل ارزيابي است كه از برنامه  برنامه
ريزان و آموزشگران  برنامه. آيد طرح شده به عمل مي
هايشان به  اي بهبود كيفيت برنامهكشاورزي و دامپروري بر

تواند به  ها مي  ارزيابي برنامه واطالعات عيني نياز دارند
  .تهيه اطالعات براي اين منظور كمك نمايد

. توان از الگوهاي متعددي استفاده نمود براي ارزيابي مي
دهد تا  ارزياب را ياري مي) Bennett(مدل ارزيابي بنت 

مه ترويجي را مورد ارزيابي اجراي مراحل مختلف يك برنا
در انجام فعاليتهاي ترويجي به نظر بنت سلسله . قرار دهد

توان ارزيابي را  مراتبي وجود دارد كه در هر مرحله مي
از ديد بنت ارزيابي فعاليتهاي مربوط به ترويج . انجام داد

داد، فعاليتها، مشاركت مردم،  تواند در مراحل درون مي
 دانش، نگرش، مهارتها و آرمانها، واكنش آنان، تغيير در

  ).(Bennett, 1975تجربه كردن تغيير و نتايج صورت گيرد 
گيرد  الگوي ديگري كه براي ارزيابي مورد استفاده قرار مي

.  است كه توسط استافل بيم ارائه شده استCIPPالگوي 
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داد يك  داد، فرآيند و برون اين الگو به ارزيابي زمينه، درون
در مرحله ارزيابي از ). 1372بازرگان، ( ردازدپ برنامه مي

اقتصادي منطقه  -زمينه، به بررسي محيط اجتماعي
 به عبارت ديگر به سنجش نيازهاي .شود پرداخته مي

محيط و مقايسه آنها با هدفهاي تدوين شده مبادرت 
مطلوبيت سياستهاي اجرايي طرحهاي عملياتي، . شود مي

شي، بودجه و كميت و كيفيت پرسنل، فضاي آموز
تجهيزات و عواملي كه تشكيل دهندة برنامه هستند، از 

منظور از ارزيابي . گيرد داد صورت مي طريق ارزيابي درون
فرآيند، قضاوت درباره عمليات و فرآيند اجرايي برنامه است 

ملكرد برنامه ع داد نيز سنجش و هدف از ارزيابي برون
شده در كشور هاي برخي مطالعات انجام  يافته. باشد مي

هاي آموزش كشاورزي و دامداري به  براي ارزيابي دوره
  :   باشد شرح زير مي
در ) 1377(عمل آمده توسط زوار و فرجادنيا ه تحقيقات ب

-دهد كه شركت در دورهاستان آذربايجان غربي نشان مي
هاي آموزشي پرورش گوسفند موجب افزايش آگاهي و 

 طوريه ب. ه استاطالعات شغلي گوسفنداران سنتي شد
هاي توليد آنها در يك سال بعد از آموزش  كه شاخص

ضمن اينكه . نسبت به قبل از آن بهبود يافته است
ارزشيابي  عمل آمده توسط گروه مطالعات وه تحقيقات ب

نشان داد كه ) 1383(آموزشي وزارت جهاد كشاورزي 
اي هاي حرفهآموزش توانسته است در وضعيت مؤلفه

و بهبود كيفيت كلي ) دانش، بينش و مهارت(زنبورداران 
 درصد ايجاد 99زندگي آنان تفاوت معني داري با اطمينان 

به عبارت بهتر آموزش توانسته دانش، بينش و . نمايد
مهارت فراگيران را ارتقاء بخشيده و منجر به بهبود وضعيت 

داري در  ولي آموزش تأثير معني. زندگي ايشان گردد
اين نكته بار ديگر . داران نداشته استوضعيت شغلي زنبور

بر اين موضوع كه آموزش تنها يكي از الزامات و پيش 
باشد و ايجاد اشتغال نيازمند ساير  نيازهاي اشتغال مي

  .كند باشد، تأكيد ميها ميمؤلفه
نشان ) 1377(مطالعات صورت گرفته توسط دشتي 

به اي بين سن فراگيران و عالقه آنان دهد كه رابطه مي
 ولي تحقيقات. هاي آموزشي وجود ندارددوره شركت در

دهد بين سن  نشان مي) 1380(خداورديان و حسيني 

فراگيران و سودمندي دوره آموزشي رابطه مثبت و 
و سازمان ) 1377(تحقيقات صابري . داري وجود دارد معني

نيز ) 1374(جهاد سازندگي استان كهكيلويه و بوير احمد 
ني دار و معكوس بين سن و يادگيري بيانگر رابطه مع

  . بزرگساالن است) ارتقاء آگاهي(
) 1377(درخصوص ميزان تحصيالت نيز تحقيقات دشتي 

نشان داد كه رابطه بين ميزان تحصيالت فراگيران و 
-عالقمندي آنان به شركت در دوره آموزشي معني دار مي

باشد ولي بين ميزان تحصيالت با ميزان بكارگيري مطالب 
مبستگي بسيار ضعيف وجود دارد و اين رابطه معني دار ه

نشان ) 1380(تحقيقات خداورديان و حسيني . باشدنمي
دهد كه بين ميزان سواد فراگيران و سودمندي دوره مي

ولي . آموزشي رابطه معني دار و معكوس وجود دارد
نشان داد كه رابطه بين سطح سواد ) 1373(تحقيقات زوار 

مندي دوره آموزشي مثبت و معني دار فراگيران و سود
  .باشدمي

دهد كه رابطه بين  نيز نشان مي) 1377(تحقيقات دشتي 
بكارگيري مطالب آموزش داده شده با افزايش محصوالت و 
همچنين با كاهش تلفات، داراي ضريب همبستگي در حد 

در . باشددار مينسبتاً بااليي بوده و اين رابطه معني
) 1380(ه توسط خداورديان و حسيني مطالعات بعمل آمد

رابطه بين سودمندي دوره آموزشي و تملك كارآموزان بر 
. دار شده است درصد معني5عوامل توليد خويش در سطح 

 فرد با در نتيجه عامل تملك عوامل توليدي موردنياز حرفه
اي ميزان سودمندي دوره آموزشي براي وي هيچ رابطه 

در تحقيق خود بين تملك  )1373( زوار. است نداشته
 زمين زراعي و كارآموز بر عوامل توليدي چون دام و

داري يافته سودمندي دوره آموزشي رابطه مثبت و معني
، تحقيقات  نيزدرخصوص طول مدت دوره .است

دهد كه رابطه  نشان مي) 1380(خداورديان و حسيني 
بين سودمندي دوره آموزشي و مدت برگزاري دوره 

 همچنين مطالعات زوار. باشددار ميبت و معنيآموزشي مث
بيانگر وجود رابطه مثبت و ) 1377(و عرب زاده ) 1373(

داري بين طول مدت دوره آموزشي و سودمندي دوره معني
آموزشي يا ارتقاء سطح دانش و مهارت شغلي فراگيران 

  .باشدمي
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هاي  در مجموع، مطالعات انجام شده در مورد ارزيابي دوره
شي در مناطق مختلف كشور، بيانگر آن است كه آموز

ريزان و  ارزيابي اين فعاليتها كمك مهمي به برنامه
آموزشگران كشاورزي كشور نموده است بطوريكه سبب 
بهبود اين قبيل فعاليتها شده و نتايج آن ميتواند بعنوان 

هاي آموزشي مشابه در ديگر  راهنما براي برگزاري دوره
  .تفاده قرار گيردمناطق كشور مورد اس

هاي  در اين راستا، هدف كلي اين تحقيق، ارزيابي دوره
آموزشي برگزار شده توسط سازمان جهاد كشاورزي استان 

با . باشدمازندران براي دامداران شهرستان قائم شهر مي
توجه به هدف كلي فوق، اهداف اختصاصي زير مد نظر اين 

  :پژوهش بوده است
هاي مورد  آموزشي و زمينههاي  بررسي ضرورت دوره -

  ها عالقه دامداران براي اين دوره
 هاي آموزشي بررسي ميزان رضايت دامداران از دوره -
بررسي رابطه بين سن، سطح سواد و تعداد واحد دامي  -

 ها دامداران با شركت آنهادر دوره
بررسي رابطه بين سن، سطح سواد و تعداد واحد دامي  -

 دامداران بارضايت شغلي آنها
عيين زمان، مكان و طول مدت مناسب براي برگزاري ت -

 هاي آموزشي دوره
ها و  بررسي نظرات دامداران در مورد تناسب دوره -

 اهداف آن با سطح توانايي و نيازهاي آنان
تعيين ديدگاههاي دامداران در مورد آموزشگران  -

  هاي آموزشي     دوره
اين پژوهش بر اساس الگوي ارزيابي به همين منظور 

CIPPهاي آموزشي  داد دوره  به ارزيابي زمينه و درون
برگزار شده توسط سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران 

در ارزيابي زمينه، . پردازد در شهرستان قائم شهر مي
هاي مورد عالقه دامداران و انگيزه  موضوعات و زمينه

داد  ارزيابي درون. شود ها بررسي مي شركت آنان در دوره
  ا، آموزشگران،ــه زمان و مكان برگزاري دورهررسي نيز به ب
  .پردازد مي... ي آنان و ـب قبلارها، تج دورهي محتوا

  
  

  پژوهشروش 
 )Survey Research(در اين پژوهش از تحقيق پيمايشي 

ابزار جمع آوري اطالعات در اين . استفاده شده است
پژوهش، پرسشنامه بوده است كه با ارائه پرسشنامه به 

  نظر و انجام مطالعه مقدماتيشناسان صاحبكار
 )Pilot Study( وائي صوري ر، و)Face Validity ( و پايايي
)Reliability ( پرسشنامه نيز مورد آزمون قرار گرفته است

  .اصالحات الزم در پرسشنامه صورت گرفتو سپس 
  نفر1132طالعه در اين تحقيق، كل تعداد جمعيت مورد م

 1383م شهر بوده است كه در سال شهرستان قائدامدار 
  دوره آموزشي برگزار شده توسط سازمان جهاد35در 

بدين ترتيب در . اندكشاورزي استان مازندران شركت كرده
 15گيري تصادفي،  شهرستان فوق، براساس روش نمونه

هاي آموزشي در رابطه با دامداران در آنها روستا كه دوره
آنگاه در هر روستا، از . ندبرگزار گرديده بود، انتخاب شد
 10 ها به صورت تصادفي بادامداران شركت كننده در دوره

وعاً مبدين ترتيب مج. نفر از دامداران مصاحبه به عمل آمد
تجزيه و تحليل .  نفر از دامداران مصاحبه شد150با 

اطالعات به رايانه، ورود ها و اطالعات پس از كدگذاري داده
  . صورت گرفتSPSSزار آماري با استفاده از نرم اف

  
   و بحثهايافته

   ويژگيهاي فردي دامداران-1
 دهد كه ميانگين سن دامداران مورد ها نشان مي يافته

هاي پژوهش به  بر اساس يافته. باشد  سال مي48مطالعه، 
در )  درصد30( نفر 45و )  درصد7/36( نفر 55ترتيب 

رار دارند  سال ق65 تا 51 سال و 50 تا 35گروههاي سني 
دهد  مي انـ نششــپژوهاي ـه  يافتهنهمچني). 1جدول (

 باشـــد بـه ميكه سطح سواد اكثر دامداران در حد ديپلم 
داراي مدرك )  درصد7/46( نفر 70اي كه  به گونه

  .تحصيلي ديپلم متوسطه هستند
هاي آموزشي را كه   عناوين و فراواني دوره2جدول 

 دولـاين ج. دهد اند نشان مي دامداران در آنها شركت كرده
 هايــهاي بيماري دهد كه دامداران بيشتر در دوره نشان مي

   ان دام ـــو زايم) رـ نف40(ت دام ــ، بهداش)رـــ نف45(دام 
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  توزيع فراواني دامداران در گروههاي سني مختلف -1جدول 

   سني گروه  جمع   سال به باال65  51-65  35-50  35كمتر از 
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  رصدد  فرواني

  100  150  16  24  30  45  7/36  55  3/17  26  دامداران
  
همچنين كمترين تعداد شركت . اند شركت كرده) نفر 33(

  .باشد مي)  نفر4(كننده مربوط به دوره انتخاب نژاد دام 
  هاي آموزشي  ضرورت و عالقه به شركت در دوره-2

دهد كه اكثر دامداران مورد هاي پژوهش نشان مييافته
هاي آموزشي را براي شغل خود مطالعه، برگزاري دوره

افراد ) نفر98( درصد 65اي كه دانند به گونهضروري مي
ها را كامالً ضروري دانسته مورد مطالعه، برگزاري اين دوره

ها را تا حدودي نيز برگزاري دوره)  نفر45( درصد 30و 
ها را بي دوره)  نفر7( درصد 5فقط . اند كرده  عنوانضروري

اند كه بيانگر اين مطلب است كه اكثر اهميت قلمداد كرده
هاي آموزشي براي دامداران به ضرورت برگزاري دوره
  .توسعه و بهبود دامداري اعتقاد دارند

هـاي مـورد    يكي از اهداف اين پژوهش، دستيابي به زمينـه        
. هاي آموزشي بوده است   برگزاري دوره عالقه دامداران براي    

)  درصـد  4/33( نفـر از پاسـخگويان       50،  3بر اساس جدول  
هـاي دام را  هاي آموزشي در رابطه با بيمـاري    برگزاري دوره 

 35همچنـين   . انـد تر از موضوعات ديگر بيان كـرده      ضروري
 نفـر نيـز زايمـان دام را بـه عنـوان             30نفر بهداشـت دام و      

پـس از   . انـد ها بيان كرده  ي اين دوره  اولويتهاي آموزشي برا  
هاي مشترك انـسان و دام نيـز مـورد          ها، بيماري اين زمينه 

  .توجه دامداران بوده است

، نتايج حاصل از تعيين رابطه بين برخي 4جدول 
هاي  كت در دورهويژگيهاي فراگيران و عالقه آنان به شر

همبستگي پيرسون ضريب محاسبه آموزشي را به كمك 
شود  جدول مالحظه مي همانگونه كه در. دهد نشان مي

 ها بين سن دامداران و عالقه آنها نسبت به شركت در دوره
اين يافته با مطالعه دشتي .  داري وجود ندارد رابطه معني

كنندگان در  به عبارت ديگر شركت. مطابقت دارد) 1377(
بين سطح سواد . ها از يك طيف خاص نيستند دوره

ها، رابطه مثبت  دامداران و عالقه آنها جهت شركت در دوره
   بدست آمد05/0و معني داري در سطح 

) 057 = /r .(ها واقف  يعني افراد باسوادتر به اهميت دوره
اين يافته . كنند بوده و بيشتر در دوره ها شركت مي

 )1373(و زوار ) 1377(پژوهش با مطالعات دشتي 
ن تعداد واحد دامي دامداران و همچنين بي. همخواني دارد

 رابطه 01/0عالقه آنها جهت شركت در دوره ها در سطح 
عبارت ديگر  به). r= 70/0( مثبت و معني داري وجود دارد

دامداراني كه داراي تعداد دام بيشتري هستند، عالقه 
بيشتري جهت شركت در دوره ها داشته و بيشتر در 

ات ارائه شده در دوره ها يابند تا از اطالع ها حضور مي دوره
از سوي ديگر بين طول مدت دورة آموزشي . استفاده كنند

ها نيز رابطه مثبت و  و عالقة آنها براي شركت در دوره
كه نشان ) r= 30/0( وجود دارد 01/0داري در سطح  معني
هاي آموزشي  دهد هرچه كه طول مدت برگزاري دوره مي

راي شركت در چنين بيشتر باشد، ميزان عالقة دامداران ب
نتايج مطالعات خداورديان و . هايي بيشتر است دوره

نيز با ) 1377(زاده  و عرب) 1373(، زوار )1380(حسيني 
  . اين يافته مطابقت دارد

  هاي آموزشي  زمان برگزاري دوره-3
ها ، نظر دامداران را درباره زمان برگزاري دوره5جدول 

) نفر128( درصد  85بر اساس اين جدول، . دهدنشان مي
ها را متناسب با كار و وقت از دامداران روز برگزاري دوره

روز  زـين) نفر15( درصد 10همچنين . دانندخود مي
وقت خود  ها را تا حدودي متناسب با كار وبرگزاري دوره

) نفر124(درصد  83براساس همين جدول، . اندبيان كرده
كار با وقت و ها را از دامداران، ساعت برگزاري دوره

نيز ) نفر 23( درصد 15دامداري خود متناسب دانسته و 
 انـدودي متناسب بيـــا حــا را تــه ساعت برگزاري دوره
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  اند هاي آموزشي كه دامداران در آنها شركت كرده توزيع فراواني دوره -2جدول 

  فراواني  عنوان دوره
  40  بهداشت دام

  45  بيماريهاي دام
  33  زايمان دام

  4  انتخاب نژاد دام
  25  بيماريهاي مشترك انسان و دام

  15  تغذيه دام
  25  پرورش گاو

  15  پرورش گوسفند
  

  
  هاي آموزشيهاي مورد عالقه دامداران براي برگزاري دوره زمينه-3جدول 

  درصد  فراواني  زمينه مورد عالقه
  تغذيه دام

  بيماري هاي دام
  زايمان دام

  انتخاب نژاد دام
   دامبهداشت

  بيماري مشترك انسان و دام

10  
50  
30  
3  
35  
22  

6/6  
4/33  
0/20  

00/2  
4/23  
6/14  

  100  150  جمع
  

  
   همبستگي بين برخي متغيرها با عالقه دامداران به شركت در دوره هاي آموزشي-4جدول 

  )r(ضريب همبستگي   نوع متغير
  سن

  سطح سواد
  تعداد واحد دامي

  طول مدت دوره آموزشي

32/0  
†57/0  

††70/0  
††30/0  

  05/0دار در سطح  معني†                              
  01/0دار در سطح  معني††                             

  
 دامداران مورد مصاحبه، طول مدت دوره اکثر. اند كرده

 120( درصد 80بطوريكه . اندآموزشي را كوتاه عنوان كرده
 روز بوده 5 تا 3را كه بين از دامداران، طول دوره ) نفر

كه فرصت كافي براي بيان به طوري اند است، كوتاه دانسته
با توجه به اين . مطالب در كالسها وجود نداردخيلي از 

توجه به افزايش طول  4هاي جدول  و يافتهها، يافته
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هاي آموزشي به گونه اي كه زمان براي بيان كليه  دوره
شي وجود داشته باشد، مطالب يك برنامه آموزمحتوا و 

 دهد هاي پژوهش نشان ميهمچنين يافته. محسوس است
از دامداران، مكان برگزاري دوره ) نفر 135(  درصد90كه 

باشد، براي آموزش ها را كه عمدتاً مسجد روستا مي
    .اندمناسب عنوان كرده

  هاي آموزشي  مطالب دوره-4
 120( درصد 80،  نشان مي دهد كه 6 يافته هاي جدول 

از دامداران، سطح مطالب دوره ها را آسان و در حد ) نفر
از آنان، ) نفر 15( درصد 10فهم خود اعالم كرده اند و تنها 

  . اندسطح دوره ها را مشكل بيان نموده
دهد كه اكثريت دامداران هاي پژوهش نشان مييافته

هاي قبلي را دوره كننده در مصاحبه، اهداف شركت
دودي متناسب با نيازهاي آموزشي و متناسب يا تا ح

اي كه  ، به گونه)7  جدول(اند  اطالعاتي خود عنوان كرده
از ) نفر  53( درصد 35و )  نفر82( درصد 55به ترتيب 

ها را متناسب و تا حدودي متناسب با  آنان، اهداف دوره
مطالعه زوار و فرجادنيا . اند نيازهاي خود بيان كرده

د كه دامداران استان آذربايجان ده نيز نشان مي) 1377(
هاي آموزشي برگزار شده را متناسب با نيازهاي  غربي دوره

ها  آموزشي خود دانسته و معتقدند كه شركت در اين دوره
  . سبب افزايش آگاهي و اطالعات شغلي آنها شده است

  هاي آموزشي  آموزشگران دوره-5
وزشگر براي آگاهي از اينكه تا چه اندازه نحوه تدريس آم

شود، از ها ميسبب شركت بيشتر دامداران در دوره
دامداران در رابطه با نحوه بيان، چگونگي رفتار، برخورد با 
ايرادات مطرح شده از طرف دامداران و همچنين ميزان 
. آشنايي آموزشگران با مشكالت حرفه دامداري سئوال شد

از ) درصد 70(  نفر105دهد كه   نشان مي8جدول 
اند كه آموزشگران مطالب را با كلمات ن عنوان كردهدامدارا
. نمايند كه خارج از درك آنهاست پيچيده بيان مي"نسبتا

دهد كه اكثر  هاي پژوهش نشان مي همچنين يافته
رفتار آموزشگران را ) درصد 3/93( نفر 140دامداران يعني 

ها عنوان با خود، مناسب و مشوق براي شركت در دوره
  .اندنموده

مچنين از دامداران سئوال شد كه آموزشگران تا چه حد ه
 نفر 105. با مشكالت حرفه دامداري آشنايي دارند

اند كه آموزشگران كامالً با  از آنان اعالم كرده )درصد70(
 نفر 20دامداري آشنايي دارند و  مشكالت حرفه

نيز اظهار كرده اند كه آموزشگران تا حدودي ) درصد3/13(
  ).9  جدول(ه دامداري آشنايي دارند با مشكالت حرف

  هاي آموزشي و شغل دامداري  رضايت از دوره-6
هـاي   نهايتاً از دامداران سئوال شد كه تا چه اندازه از دوره          

 نـشان   10آموزشي برگزار شـده، راضـي هـستند؟ جـدول           
از دامـداران از برگـزاري      )  درصـد  45( نفـر    68دهد كه    مي

 30( نفــر 45هــستند و هــاي آموزشــي كــامالً راضــي  دوره
  .ها راضي هستند از آنان تا حدودي از برگزاري دوره) درصد

، رابطه بين متغيرهاي سن، سطح سواد و تعداد 11جدول 
واحد دامي دامداران با رضايت آنها نسبت به حرفه 

هاي اين جدول، براساس يافته. دهد دامداري را نشان مي
ري، رابطه مثبت بين سن دامداران و رضايت آنها از دامدا

بعبارتي  ).r=43/0( وجود دارد 05/0داري در سطح ومعني
تر، رضايت بيشتري نسبت به شغل دامداري  دامداران مسن

ورد  مبين سطح سواد دامداران و رضايت آنها در. دارند
 05/0 داري در سطحمعني دامداري نيز رابطه مثبت و

امي همچنين بين تعداد واحد د). r=53/0(د وجود دار
دامداران و رضايت آنها نسبت به شغل دامداري در سطح 

  داري وجود دارد  رابطه مثبت و معني01/0
)73/0=r .( در واقع، دامداراني كه داراي دام بيشتري

هستند بدليل سود بيشتري كه از اين حرفه بدست 
  .آورند، رضايت بيشتري از شغل دامداري دارند مي

  
  هاگيري و پيشنهاد نتيجه

هاي گوناگون يكي از  هاي آموزشي در زمينه زاري دورهبرگ
 راههاي عملي موثر در ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي

ها  كه محتواي اين دوره در صورتي. روستائيان است
 تواند كنندگان باشد، مي متناسب با نيازهاي واقعي شركت

   بهبود كيفيت زندگي آنها"در افزايش توليدات و نهايتا
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  ها درباره زمان برگزاري دورهدامدارانات توزيع فراواني نظر -5جدول 
  نظر دامدار  ساعت  روز

  درصد  فراواني  درصد  فراواني
  متناسب با وقت و كار

  تا حدودي متناسب با   وقت و كار
  نامتناسب با وقت و كار

128  
15  
7  

85  
10  
5  

124  
23  
3  

83  
15  
2  

  100  150  100  150  جمع
  

  

  دامداران درباره تناسب دوره ها با سطح توانايي آنانات ني نظر توزيع فراوا-6جدول 

  درصد  فراواني  نظر دامدار
  آسان
  متوسط
  مشكل

120  
15  
15  

80  
10  
10  

  100  150  جمع
  

   دامداران درباره تناسب اهداف دوره ها با نيازهاي آنانات  توزيع فراواني نظر-7جدول 
  درصد  فراواني  نظر دامدار

  ا متناسب با نيازه
  تا حدودي متناسب

  نامتناسب

82  
53  
15  

55  
35  
10  

  100  150  جمع
  

  

   دامداران درباره نحوه بيان مطالب توسط آموزشگرات  توزيع فراواني نظر-8جدول 
  درصد  فراواني  نظر دامدار

  بيان مطالب با كلمات روان
  بيان مطالب با كلمات نسبتاً پيچيده

  بيان مطالب با كلمات پيچيده و مشكل

30  
105  
15  
  

20  
70  
10  

  100  150  جمع
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   دامداران در مورد آشنايي آموزشگران با مشكالت حرفه دامداريات  توزيع فراواني  نظر-9جدول 

  درصد  فراواني  نظر دامدار
  كامالً آشنا به مشكالت دامداري

  تا حدودي آشنا به مشكالت دامداري
  عدم آشنا به مشكالت دامداري

105  
20  
25  

0/70  
3/13  
7/16  

  100  150  جمع
  
  

  ها دوره توزيع فراواني ميزان رضايت دامداران از -10جدول                               
  درصد  فراواني  نظر دامدار

  كامالً راضي
  تا حدودي راضي

  ناراضي

68  
45  
37  

45  
30  
25    

  100  150  جمع
  

  
  دامي  دامداران همبستگي بين متغيرهاي سن، سطح سواد و تعداد واحد -11جدول 

   با رضايت آنها نسبت به شغل دامداري
  )r(ضريب همبستگي   نوع متغير

  سن
  سطح سواد

  تعداد واحد دامي

†43/0  
†53/0  
††73/0  

  05/0دار در سطح  معني†                       
  01/0دار در سطح  معني††                     

  
  .موثر گردد

ريزي ترويجي مالحظه  نامهبا نگرشي نظام يافته به بر
هاي ترويج در قالب يك نظام از  شود كه روند برنامه مي

چهار جزء اصلي درونداد، فرآيند، برونداد و بازخورد تشكيل 
سازوكار بازخورد در چنين نظامي در برگيرنده . شود مي

هاي  لذا ارزيابي برنامه. باشد ارزيابي از برنامه طرح شده مي
 تهيه اطالعات براي اين منظور كمك تواند به ترويجي مي

ريزان و آموزشگران كشاورزي و دامپروري  برنامه. نمايد
توانند از طريق ارزيابي فعاليتهاي آموزشي خود،  مي
هاي  هاي عيني براي بهبود و تقويت كيفيت برنامه داده

  .آموزشي مهيا سازند
با توجه به اينكه براي ارزيابي فعاليتهاي آموزشي، مدلهاي 

  براي CIPPمختلفي وجود دارد، در اين پژوهش از مدل
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 ارزيابي فعاليتهاي آموزشي اجرا شده براي دامداران در
 .شهر از استان مازندران استفاده شده است شهرستان قائم

دهد كه اكثريت دامداران زمان هاي پژوهش نشان مييافته
ها را مناسب با وقت و كار خود  و مكان برگزاري دوره

دهد كه طول مدت همچنين نتايج نشان مي. انندد مي
 آموزشي كوتاه است بطوريكه بسياري از مطالب های دوره

  .در اين دوره ها بيان نمي شود
ها را آسان و در حد فهم خود عنوان  دامداران سطح دوره

ها را  اند همچنين بيش از نيمي از آنان، اهداف دوره نموده
  .اند دهمتناسب با نيازهاي خود بيان كر

ها را با   آموزشگران مطالب دوره،طبق نظر اكثريت دامداران
كنند كه خارج از درك آنان  كلمات نسبتاً پيچيده بيان مي

 اما نحوه رفتار آموزشگران را مشوق خودشان در ، بوده
از سوي ديگر اكثريت . اند ادامه شغل دامداري دانسته

مشكالت ها به  دامداران معتقدند كه آموزشگران دوره
هاي حين لذا برگزاري دوره. دامداري كامالً آشنا هستند

خدمت براي آموزشگران جهت بهبود نحوه تدريس آنها 
  .كامالً ضروري است

هاي آموزشي در  با توجه به نظر دامداران، برگزاري دوره
هاي دام، بهداشت دام، زايمان دام و رابطه با بيماري

ويت بيشتري نسبت به بيماري مشترك انسان و دام از اول
هاي آموزشي  لذا گسترش دوره. ها برخوردار استبقيه دوره

با توجه به . ها مورد تاكيد و پيشنهاد است در اين زمينه
وجود رابطه مثبت بين سطح سواد دامداران و رضايت آنها 

ريزان  از حرفه دامداري، توجه به اين نكته براي برنامه
  . هاي آموزشي ضروري استدوره

ها ساير نتايج حاكي از آن است كه مدت زمان اجراي دوره          
 براي بيان مطالب آموزشي مورد نظر كافي نيست به طوري         

لـذا  . شـود ها بيـان نمـي    كه بسياري از مطالب در اين دوره      
همچنين نظر  . شودها پيشنهاد مي  افزايش طول مدت دوره   

تاً هـاي نـسب   ها را بـا واژه    به اينكه آموزشگران، مطالب دوره    
كنند ضروري است كه از طريق برگزاري       پيچيده مطرح مي  

هاي آموزشي حين خدمت نسبت به بـازآموزي نحـوه          دوره
تدريس مناسب و آشنايي بيشتر آنان به مشكالت و مسايل          

  .مبتال به حرفه دامداري اقدام شود
  

  

  

  منابع مورد استفاده
، شماره ريتـــش مديــدان. زي توسعه دانشگاهيـــري  ارزيابي در برنامهايـــرد روشهــــنگاهي به كارب). 1372. (بازرگان، ع 

  .6-11صص، 20
هاي  هاي اجزاي نظام آموزش غيررسمي به منظور تعيين سودمندي دورهبررسي شاخص). 1380( .ج و حسيني،. خداورديان، م

  .80-99، صص 240-241 سال بيستم، شماره ،جهاد. آموزشي فني و حرفه اي غير رسمي شاغالن روستايي
مجموعه مقاالت . بررسي كيفيت دوره هاي آموزشي امور دام از ديدگاه فراگيران، آموزشگران و مسئوالن). 1377(. ق دشتي،

  .386 -400 صص ،اولين سمينار علمي ترويج منابع طبيعي امور دام و آبزيان
. وزش بزرگساالن روستايي استان آذربايجان غربيهاي آم بررسي رابطه برخي عوامل با سودمندي دوره .)1373. (ت زوار،

  .نامه كارشناسي ارشد  پايان:دانشگاه تهران
مجموعه مقاالت اولين سمينار علمي . هاي آموزشي و ترويجي پرورش گوسفندارزشيابي دوره). 1377( .ك و فرجادنيا،. ت زوار،

  .370-383صص ، ترويج منابع طبيعي امور دام و آبزيان
 . ترويجي برگزار شده در استان-هاي آموزشيارزشيابي دوره). 1374. (و بويراحمددسازندگي استان كهكيلويه جها سازمان

  . و بويراحمدمديريت ترويج و مشاركت مردمي سازمان جهاد كشاورزي استان كهكيلويه 
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دانشگاه . غل در شهرستان شيرازبررسي ميزان يادآوري مطالب آموخته شده توسط نوسوادان بزرگسال شا). 1377( . صابري، م
  .نامه كارشناسي ارشد  پايان:شهيد بهشتي

معاونت : تهران.  در استان مازندران2اي تربيت بافنده فرش سطح هاي فني و حرفه ارزشيابي از دوره .)1377( .زاده، م  عرب
  . ترويج و مشاركت مردمي وزارت جهاد كشاورزي

رسمي  اي غيرهاي آموزش فني و حرفه ارزشيابي اثر بخش دوره .)1383( .رويجيگروه مطالعات و ارزشيابي آموزشي و ت
  . معاونت ترويج و مشاركت مردمي وزارت جهاد كشاورزي: تهران. زنبورداري
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Evaluation of Educational Courses for Stockmen:  
 The Case of Mazandaran 

 

  

Ali Asdolahpour1
  

 

  

Abstract 
Educational courses are the practical ways to improve knowledge and skills of farmers. The contents of 
educational courses based on real needs of participants could enhance production and improve their life 
quality. The purpose of this research is evaluation of educational courses that implemented for stock 
mans. The CIPP model was used for evaluation of context and input of those educational courses. A 
survey research and questionnaire was conducted. Therefore, 150 stock mans from Qaemshahr whom 
attended in educational courses that presented by Mazandaran Agricultural Jihad Organization, were 
randomly interviewed. The results indicate that the stock mans believed the necessity of the educational 
courses and that the courses related to cattle diseases are the most important needs for them. The 
respondents said that the contents of courses are easy to understand, and goals of the courses are 
suitable for their information and educational needs. Also, They satisfied and interested to attending 
these courses. They believe that length of the courses is not sufficient and must be increased. Finally, to 
improve courses, some recommendations have been proposed. 

 
 
 

Key words: Educational courses, Stock mans, Evaluation, Mazandaran. 
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