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 ( 6435 سال) کشاورزی جهاد وزارت در بردارانبهره آموزش الگوی

 5پناه جهان بیژن و 3زاده اسد حسن ،4بیگی رجب مجتبی ،2مهاجر یحیی ،6پورسعبا عباس

 طباطبائی عالمه دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده آموزشیریزی برنامه و مدیریت گروه دانشیار -1
 طباطبائی عالمه دانشگاه یار استاد -2
 کشاورزی ترویج و آموزش ،تحقیقات سازمان دانشیار -3
 طباطبائی عالمه دانشگاه دانشیار -2
 طباطبائی عالمه دانشگاه آموزشی مدیریت رشته دکتری دانشجوی -5
 

 چکیده
 تاس کاربردی تحقیقات نوع از پژوهش .بود کشاورزی بردارانبهره آموزش الگوی یارایه پژوهش این از هدف

 قیقتح ازروش پژوهش کیفی دربخش ابتدا منظور این برای .شد انجام اکتشافی نوع از آمیخته دیدمان با که
 هدفمند احتمالی غیر ،کیفی بخش در گیرینمونه روش .شد استفاده یافته ساختار نیمه مصاحبه و کانونی گروه

 بحث و آگاهان از نفر 15 با یافته ساختار نیمه مصاحبه طریق از کیفی بخش هایداده .بود ایزنجیره شیوه با
 کیفی هاییافته .بود سیستماتیک یگذار کد روش بخش این در هایداده تحلیل و تجزیه .شدآوری جمع کانونی

 .بودند بردارانبهره آموزش برنامه الگوی یدهنده تشکیل اولیه مولفه زیر 32و مولفه 1 که ندداد نشان پژوهش
 ّمیک بخش در پژوهش آماری یجامعه .گردید استفاده تحلیلی -توصیفی روش از پژوهش کّمی بخش در سپس
 .شد گیرینمونه تن 393 آن از که بود کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی آموزش نظام کارگزاران از نفر1611

 وشر از استفاده با نامهپرسش ایسازه اعتبار .شد گردآوری ساخته محقق نامهپرسش ابزار از استفاده با هاداده
 .شد محاسبه %19 سطح در ترتیبی آلفای ضریب از استفاده با نامهپرسش پایایی و 591/1 درسطح همگرا روایی
 و تاییدی عاملی تحلیل ،Utest آزمون ،توصیفی آمار هایشاخص از کمّی بخش در هاداده تحلیل و تجزیه برای
 ویت من آزمون از حاصل آمده بدست هایمولفه میانگین مقایسه نتایج .شد استفاده ساختاری معادالت مدل

 درصد 1 سطح در معناداری تفاوت هامولفه تمامی در مطلوب میانگین و موجود میانگین بین که داد نشان نی
 هاهمولف تاییدی عاملی تحلیل .نیست برخوردار مطلوب شرایط از کشاورزی آموزش موجود وضعیت و دارد وجود

 موزشآ برنامه بینیپیش جهت کافی عاملی بار دارای شده شناسایی هایمولفه زیر و هامولفه که داد نشان نیز
 بردارانبهره آموزش برنامه الگوی برازش هایشاخص چنینهم .باشدمی کشاورزی جهاد وزارت در بردارانبهره

  .است مطلوبی برازش دارای شده تدوین الگوی که داد نشان
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 مقدمه
 رمسی از ثروت خلق برای بستری ،کشاورزی بخش

 دعاا تواندنمی کشوری هیچ .است مولد اشتغال و تولید
 دترثروتمن کشورهای .است نیازبی کشاورزی از که کند

 یتاهم و هویژ جایگاه از آگاهی سبب به ،ترپیشرفته و
 _ اقتصادی بخشهای سایر برتوسعه بخش این ارتباط

 و یکشاورز از یتربیش پشتیبانی و حمایت ،اجتماعی
 همین به .آورندمی عمل به خود ن بردارا بهره ویژه به

 آموزش و انسانی نیروی گذاری سرمایه سبب
 پایداری و حفظ برای بخش این از حمایت و انکشاورز

 لاص یک غذایی امنیت تامین و کشاورزان ونگهداشت
 یافته توسعه کشورهای جمله واز جهان هایکشور در
  (.1392 ،ایروانی) آیدمی شمار به

 چشم و باالدستی اسناد در که گونه نیزآن ایران در
 هایبرنامه و کشاورزی بخش برای 1212سالانداز

 شده بینیپیش دربخش شاغل انسانی نیروی یتوسعه
 بر تاکید با هابرنامه و هاروش فراگیر بازمهندسی ،است

 راه از بخش در وریبهره یارتقا ،ارزش مهندسی
 انجام ،شدهریزی برنامه و سیستماتیک هایآموزش

 در تحول چنینهم و ،توسعه و تحقیق فعالیتهای
 از بیش مندبهره برای بخش در شاغل انسانی نیروی
 و آورنو ،متخصص ،آگاه ،توانمند انسانی منابع از پیش

 برقراری برای اساسی راهکارهای جمله از ،کارآفرین
 در خودکفا و پاک ،سالم غذای تولید و غذایی امنیت

 هبیابی دست برای صادرات توسعه و اساسی محصوالت
 محسوب خاورمیانه منطقه در کشاورزی اول جایگاه

 چشم سند 2 ،15 ،13 ،11 ،بندهای) است شده
 در چنانچه یا (.کشاورزی بخش سال 1212انداز

 تشکیل قانون) کشاورزی آموزش به مربوط هایقانون
 قانون ،1352سال مصوبه کشاورزی آموزش سازمان
 جهاد تشکیالت و استخدامی و اداری _مالی مقررات

 وظایف شرح "ب" بند 2 جز ،(1376) سازندگی
 "ح"جز ،1311 ابالغیه کشاورزی جهاد وزارت تفضیلی

 3 ماده "ج" بند ،17 سال وزیران هیات مصوبه 5 ماده
 قانون 119 ماده الف بند اجرایی نامه آیین11 ماده و

 افزایش قانون 31 و 23 ،21 مواد ،توسعه پنجم برنامه
 ریاست 1319 ابالغیه کشاورزی بخش وریبهره

 مهارتی و ایحرفه توان یارتقا ،است آمده( جمهوری

 ردارانببهره نقش تربیش تاثیر منظور به بردارانبهره
 ،مزرعه مدیریت چنینهم و کشاورزی بخش در شاغل

 با لیکن .است بردارانبهره آموزش بخش وظایف از
 بیست اندازچشم سند تدوین از سال 12 تقریباً  گذشت

 سند رسمی ابالغ از سال 12 و( 13/1/1312 از) ساله
 از سال 21 گذشت و ،توسعه برنامه سه وطی ،مذکور
 هب دستیابی در ناکامی ،کشاورزی آموزش قانون اولین
 هایپژوهش دفتر) است آشکار کامل طور به هاهدف

  (.1395 مجلس
 قابل بخش همواره ،ما کشور در که حالیست در این

 بخش در جمعیت از گذاری تاثیر حالی عین در و توجه
 91 حدود که این وجود با که هستند شاغل کشاورزی

 از درصد 5/32 ،نیاز مورد غذایی مواد ارزش از درصد

 یک چهارم ،کشور کار و کسب از ناشی افزوده ارزش

 اولیه مواد نیازهای درصد 91 ،ملی خالص نا تولید
 درصد 19از بیش مولد اشتغال و کشور تبدیلی صنایع
 سکونتگاهی فضای 32111در کشور انسانی نیروی

 ،حجتی) دارند عهده بر را کشور کشاورزی و روستایی
 رد لک وریبهره کاهش با بخش این متاسفانه ،(1396
 تولیدی و اقتصادیبه خصوص  و اجتماعی عوامل
 ایحرفه فعالیتهای عملکرد میانگین و بوده همراه
 رد چنانکه .است برخوردار یپایین سطح از بردارانبهره
 هانارسایی این جبران برای گذشته هایسال

 تزریق طریق از عمدتاً  کشاورزی توسعه سیاستهای
 هب واند شده اقدام تولید عوامل سایر و یارانه مستمر

 ،کشاورزان مهارتهای و دانش ،نگرش بودن پایین دلیل
 در بخش این انسانی نیروی افزوده ارزش بازده و تاثیر

 یافته کاهش همواره اقتصادی و اجتماعی فعالیتهای
 در انسانی منابع سهم که است حالی در این .است
 ،11 ژاپن کشور در یزکشاور اقتصادی بازدهی و تولید
 است درصد32 حداکثر ایران و 72 ترکیه ،71 آلمان

  (.1391 ،نژاد بریم)
 شامل پژوهش این در کشاورزی بردارانبهره
 طور به که ،باشندمی ایحقوقی یا حقیقی اشخاص
 هاینهاده و پایه منابع از مندیبهره با مستقیم

 یا و کشاورزی محصوالت تولید جهت در کشاورزی
 برنامه .شد فعالیت آن با مرتبط فنی خدمت یهارا

 عینو یبرگیرنده در نیز کشاورزی بردارانبهره آموزش
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 ارتقا و ساز توانمند کشاورزی رسمی غیر آموزش
 در شاغل انسانی نیروی مهارت و دانش سطح یدهنده
 کار کشور روستایی هایمحیط در که است بخش

 هک آموزشی الگوی تدوین که روست این از .کنندمی
 تسهیل را کشاورزی بردارانبهره عملکرد و یادگیری

 و نوروزی) ،(1391 ،فردانش) .ضروریست میکند
  (.1391 ،رضوی
 آموزش گویدمی( 1319) پور جمعه که گونه آن

 تغییر باعث فردی سطح در ،کشاورزی برداری بهره
 سطح در ،خوداتکایی و ارزشمندی احساس و بینش

 پذیرش زمینه ایجاد و نگرش تغییر باعث اجتماعی
 باعث ملی حسط در و ،تحقیقاتی و علمی ینوآوریها
 تولید تغییر طریق از تولید در وریبهره افزایش

 نهمی به .شودمی تجاری به معیشتی و ندگیسخودب
 ،کشاورزی بخش توسعه عوامل میان در که است دلیل

 تدرخ ریشه مثابه به و بنیادی اصول از باید را آموزش
  .برد نام توسعه
 بود کم یکشاورز رکود یاصل عامل ایران در

 یکشاورز ییروستا بخش برداران بهر شغلی اطالعات
-کم از یناش تربیش که منابع نیا شیفرسا .است

 مهارت و دانش نبودن روز به و یسوادیب ،یسواد
 یاصل مانع ،ردیگیم نشأتها آن شغلی و ایحرفه
-یم یکشاورز بخش توسعه یهابرنامه و اهداف تحقق
 از بخش نیا یهاتیفعال که نیا به توجه با .باشد

 بخش این بردارانبهره ،است یاتیعمل و یمهارت جنس
 و مؤثر استفاده یبرا یکاف مهارت و دانش از دیبا

 .باشند برخوردار یکشاورز یهاهادهن از کارآمد
  (.1391 ،یمیررحیمیحاج)

 در( 1392) همکاران و یعبدالمل تحقیق چنینهم
 کـه دهدیم نشان زین بردارانبهره آموزش حوزه

 دهکنن شرکت برداربهره گروه دو دانش و یآگاه ـزانیم
 اختالف ،اندنکرده شرکت که یافراد و یآموزش دوره در

  .دارد وجود یداریمعن

 ان عنو به دانش و اطالعات داشتن که این وجود با
 ولیدت بهیابی دست برای بردارانبهره نیازترین اساسی

 ،گذشته هایدهه در ،شودمی حساب کیفی و کمی
 به ،کشور کشاورزی بردارانبهره آموزش کارگزاران

 جایه ب ،بخش انسانی منابع یتوسعه متولی عنوان

 طمرتب آموزشی هایرهیافت و الگو ازگیری بهره و یهارا
 توان و سلیقه پایه برتر بیش ،کشاورزان هایویژگی با

 از .است شده انجام دولتی بخش مجریان و مدیران
 آموزش ،ریزان برنامه توجهی کم جهت به ،طرفی

 سپری را خود افت دوران کشاورزی بردارانبهره
 جایگاه که است موضوع این موید شاید و کندمی

 کشاورزان بردارانبهره آموزش هایبرنامه برای خاصی
 و نشده گرفته نظر در روستا محیط در ساکن مردم و

 کنندگان تولید شغلی و ایحرفه هایآموزش به توجه
 هایگذاری سرمایه به همگام ،کشاورزی و روستایی

 انجام شهرها برای آموزشی و فرهنگی عظیم نابرابر
  (.1393 ،فمی شعبانعلی) است نشده

 کی که آنست گربیان ،(2111) امیلیو ی مطالعه
 و روستایی بردارانبهره برای مطلوب آموزشی برنامه

 یانبیپشت یبرا آلدهیا یا چاره بتواند دیبا کشاورزی
 سو .باشد خود مخاطبان آموزشی واقعی یازهاین بهتر
 مطلوب الگوی یک ،(1999) دیگران و سون آن

 هامولفه بر مشتمل را کشاورزی بردارانبهره آموزش
 بوم ،فرهنگی اجتماعی عوامل ،توسعه هایوسیاست
 کشاورزان مشکالت و نیازها با متناسب شناسی

  .دانندمی
 داد نشان زین ،(1393) همکاران و یفروشان قیتحق

 نابردار بهره آموزش هایبرنامه هماهنگی بی که
 مشکل نیمهمتر ،جدید هایشیوه با کشور کشاورزان

 منفرد پژوهشهای افتهی این که کما .است بخش این
 بخشی اثر و کارایی که است آن از یحاک ،(1392)

 زانیم حد در ،یکشاورز بردارانبهره موجود یآموزشها
  .ستینها آن یواقع تیاهم و ارزش

 عنوان تحت پژوهشی در ،(1392) نوری و علویان
 رد روستایی بردارانبهره رفتار بر موثر عوامل تحلیل

 نشان گیالن استان در آموزشی خدمات بکارگیری
ریزی برنامه در علمی اصول رعایت میزان که دادند

 ایجاد برای فنی مدیریت) آموزشی هایدوره واجرای
 در درصد 25 تا تواندمی ،(شدهریزی برنامه رفتار

 کارگیری به برای کشاورزان ذهنی هنجار و نگرش
 آنان .باشد موثر تولید عملیات شرایط در هاآموخته
 ،اورزانکش واقعی نیازهای شناسایی که گرفتند نتیجه

 از کشاورزی بردارانبهره هاینگرش و باورها ،هنجارها
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 روستایی آموزش کار اندر دست هایسازمان طرف
 و بشناسند بهتر را جامعه این تا کندمی کمک
 در را تریبخش اثر وتر مناسب آموزشیریزی برنامه
  .دهند ارایهها آن با ارتباط

 انکشاورز آموزش برنامه تدوین در هدف تعیین
 آنان که ایگونه به است کشاورزی هایشیوه بهبود

 انجام برای کارآمد و نوین هایفناوری از بتوانند
 و آلینی کنند استفاده خود کشاورزی هایفعالیت

 کشاورزی آموزش فلسفه و هاهدف (.2112) همکاران
 و هاریزی برنامه سوی و سمت کننده تعیین واقع در

 کشور در کشاورزی آموزش به مربوط هایفعالیت
 تدوین اساس هاهدف و اصول این شک بدون .باشدمی

 انتخاب ،کشاورزی هایبرنامه آموزشی محتوای
 مناسب هایفناوری و هاروش از استفاده ،آموزشگر
 به ورود برای یادگیرنده انتخاب چگونگی ،آموزشی

 تشکیالتی و سازمانی ساختار ،کشاورزی آموزش نظام
 باشندمی کشاورزی بخش در آموزشی مدیریت نظام

  (.1395 ،محمدی ملک)
 بردارانبهره آموزشی برای مناسب روش انتخاب
 آموزش برنامه از مهمی وجز عنوان به که نیز کشاورزی
 ثیرتا اجزا سایر بر این که ضمن ،است کشاورزی

 هایویژگی تاثیر تحت که است متغیری ،گذاردمی
 تجربه ،تحصیالت ،سن مانند اقتصادی و اجتماعی
 .پذیردمی تأثیر نیز اجزاء این از و ،دارد قرار مخاطبان

 یکیف و کمی سطح بر ،آموزشی روش نوع به طوری که
 ،سازمانی هایویژگی ،یادگیرندگان یادگیری

 آموزش روش و آموزشی محتوای و تشکیالتی
 (.1375 ،شهبازی) گذاردمی تأثیر گرانآموزش

 رابطه بررسی به تحقیقی در ،همکاران و چیذری
 دانش میزان یارتقا در رفته بکار آموزش روش بین
 اجرای و فارس استان کارانتذر بردارانبهره فنی

 ینب که ندداد نشان و پرداختند پایدار کشاورزی اصول
 جودو داریمعنی و مثبت نسبت به رابطه متغیر دو این
 عوامل و طبیعی منابع حفظ یالزمه نتیجه در .دارد
 ،تولید فرایند در بردارانبهره توسط کشاورزی پایه
 سطح یارتقا برای آموزشی مناسب روش ازگیری بهره

 آنان به مزرعه مدیریت وآموزش ایحرفه و فنی دانش
  .باشدمی

 برنامه در دیگر مهم اریبس یهامؤلفه از یکی
 .است نظام آن آموزشگر ،کشاورزی بردارانبهره آموزش

 که پرشماری یرهایمتغ نیازب ،(2111) میک اعتقاد به
 ،دهدیم قرار ریتأث تحت را کشاورزان آموزش عملکرد

 ریغمت نیا رایز .باشدیآنهامترین مهم ،آموزشگر ریمتغ
 را رهایمتغ ریسا تیموقع و عملکرد است قادر

 آموزشگر که ایگونه به .دهد قرار خود الشعاعتحت
 ـ یفن مهارت و دانش از گرفته نشأت که را یامیپ

 در و کرده منتقلنیمخاطب به ،باشدیم یو یتخصص
 از 1دخور باز دیتول یهنیزم یسازفراهم با انیجر نیا

 ،امیپ درمتنتحول جادیا به اقدام ،رندگانیادگی یسو
های دگاهید و اتیتجرب افتیدر ،امیپ انتقال روش

 یارتقا یراستا در رندگانیادگی و کشاورزان
 و لاصو بر ینگرش .دینمایم یآموزش و یریادگیسطح

 نشان یکشاورز آموزش در نیادیبنیها دگاهید
 در نخبه و برجسته گرانآموزش نقش ،که دهدیم

 یاهوهیش ،که ایگونه به .باشدیمیاساسها آن نیتدو
 ـ یفرهنگ هایتالش با یهمگام ،یآموزش یزیربرنامه

 و یاقتصادهای استیس بایهمراه ،جامعه یاجتماع
 کامالً ها آن در یاساس قانون درغالب یاستهایس

  (.1395 ،یمحمد ملک) است مشهود
 نشان کایآمر اوهایو التیا در ،(2112) مانت قیتحق

سازی وتوانمند آموزش یهاحوزه در ،که داد
 تیریمد ،مناسب یزیربرنامه ،کشاورزی بردارانبهره
ترین شیب یآموزش یابیارزش و اجرا ،رندگانیادگی رفتار

  .است گرانآموزش یاحرفه ازین
 آموزش یبرا آموزشی محیط و فضا یمولفه

 یسویه دو دارای معمول طور به یکشاورز بردارانبهره
 آموزش فضای ایعده .است فرهنگی و فیزیکی

 کالس ،کشتزار مانند فیزیکی محیطی را کشاورزی
 هک کنندمی تلقی خودآموز محیط یا آزمایشگاه ،درس

 ،هری و تسمر) دهدمی رخ یادگیری هایفرایند آن در
 یافزارنرم محیط قالب در را آن دیگر هعد (.2112

 ،روبلیر و وینک) کنندمی تعریف آموزش یویژه
 ،آموزشی محتوای یهمجموع را آن که این یا (.2111
 ابعاد و یادگیری هایفعالیت ترتیب ،آموزشی روش

 ایعده (.2111 ،پولکینن) دانندمی یادگیری اجتماعی
 مجموعۀ را کشاورزی آموزش یادگیری محیط دیگر
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 ههم ،قبول مورد هایرفتار یهکلی ،فیزیکی موقعیت
 خاص محتوای اجزای یهکلی ،خاص امور و هاانتظار

 هایرفتار و هازمینه ،اشیا یههم و اهداف و آموزشی
 ارزشیابی و اجرا ،توسعه در که دانندمی بازیگرانی

 بعد دو در و دارند نقش محیط آن کاری هایفرایند
  (.2111 ،لند چک) کنندمی جلوه فرهنگی و فیزیکی

 آموزش برنامه دیگر اصلی هایمولفه از کىی
 رازی .باشد مى ابىیارزش رکن ،کشاورزی بردارانبهره

 ،روستایی توسعه و کشاورزی آموزش هایلیست جنس
 .است توسعه فرایند مهندسی بلکه ،آموزش نه

 مشخص را آموزشى اهداف به وصول زانیم ارزشیابی
 کندمی نىیب شیپ را اهداف از انحراف وضعیت ،کندیم
 دده مى قرار قبولى قابل و میمستق ریمس در را آن و
 دگرگونى و رییتغ حتى و بهبود و اصالح هاى هیرو و

 از .کند مى مشخص را آموزشی هاى برنامه و هافرایند
 باید روستایی توسعه و آموزش در ارزشیابی رو این

 دیدنی ،یکاربرد ،گرا عمل ،پذیر انعطاف ،مشارکتی
  (.1391 ،زاده شریف و اسدی) .باشد

 رشد در عاملترین مهم مناسب کشاورزان آموزش
 .است روستاها سیاسی و اجتماعی ،اقتصادی توسعه و
 دسترسی جمله از مشکالتی و مسایل ،وجود این با

 سازگاری بودن پایین ،آموزشی هایمرکز به نداشتن
 کمبود ،فراگیران هاینیاز با آموزشی محتوای
 هب سنتی یهاروش ندادن پاسخ ،تجربه با گرانآموزش

 جمله از بردارانبهره آموزش هایبرنامه مخاطبان
  (.2113 ،یوردنوا) باشدمی نظام این کم توفیق عوامل

 ،ریزی برنامه کشاورزی آموزش مدیریت
 محیط ایجاد و مددکاری ،راهنمایی ،سازماندهی

 حداکثر و مطلوب فاهدا به رسیدن برای مناسب
 (.1375 ،شهبازی) است شیآموز فعالیت در کارآیی

 پذیرش برای بردارانبهره شناخت و نگرش یارتقا
 نیازمند آن مختلف سویگان در تغییر و هانوآوری

 و دانش نظام ،قوی آموزشی مدیریت یک ازگیری بهره
 ،اقتصادی ،شناسی بوم هایویژگی داشتن نظر در

 فنی ابعاد مالحظه ونیز ،فرهنگی -اجتماعی
 و یادگیری مدیریت و آموزشیریزی برنامه

 به هتوج با مناسب الگویی یک داشتن وسازی توانمند
 نتایج زیرا (.2112 ،مورگان و ونبر دی) است کشور هر

 واملع کیفی و کمی گسترش باعث مطلوب الگوی یک
 رد شاغل بردارانبهره آموزش و تربیت بر تأثیرگذار

 و زندگی پایه معیارهای بهبود و کشاورزی بخش
 ملک) گرددمی کشاورزان ایحرفه دهی بهره چنینهم

  (.1395 ،محمدی
 اوهایو التیا در ،(2112) مانت قیتحق یهاافتهی
سازی وتوانمند آموزش در ،که داد نشان کایآمر

 تیریمد ،مناسب یزیربرنامه ،کشاورزی بردارانبهره
 یآموزش یابیارزش و اجراء ،رندگانیادگی رفتار
  .است گرانآموزش یاحرفه ازین نیتربیش

 مبانی داشتن نظر در نیز و یادشده چه آن برپایه
 بررسی مورد موضوع به مربوط هایپیشینه و نظری

 رتاثی و آباد روستایی داشتن که داشت باور توانمی
 یبردارانبهره داشتن نیازمند کشور یتوسعه در گذار
 و آموزش ابزاز با نیز مهم این و است ماهر و آگاه

 (.1395 ،شهبازی) است دستیابی قابلسازی توانمند
 کی نبود به توجه مطالعه این اصلی یمسله رو این از

 فعال مشارکت جلب منظور به مؤثر وطرحی الگو
 هایمحیط در دهندگان آموزش کنار در بردارانبهره

  .است کشاورزی

 شناسیروش
 رایب مناسب الگوی تدوین پژوهش کلی هدف

 جهاد وزارت در کشاورزی بردارانبهره آموزش
( اکتشافی) آمیخته دیدمان با پژوهش .است کشاورزی

 جهت ابتدا ،کیفی مرحله در بنابراین .شد انجام
 الگوی نظریهای ومؤلفه هامفهوم ،هانظریه ییشناسا

 رغی گیرینمونه روش با ،زیکشاور بردارانبهره آموزش
 از تن 15 شمار ایزنجیره شیوه به هدفمند احتمالی

 یا دانشگاهی -علمی فعالیت دارای که صاحبنظران
 انبرداربهره آموزش زمینه در اجرایی و مدیریتی سوابق
 مهینهای مصاحبه آنان ازو ،شدند انتخاب بودند

 از حاصلهای داده ،ادامه در .آمد عمل هب افتهیساختار
 یراهنما نیتدو ،هاداده مرور از پس اولیه مصاحبه
 یکدگذار ،باز یکدگذار ،هاداده یسازمانده ،یکدگذار

 و ،بندیطبقه ،لیتحل یینها گزارش نیتدو ،یمحور
 هب سپس .گرفتند قرار شناسایی مورد اولیه مفاهیم
 لیتحل و هیتجز از حاصل دستاوردهای لیتعد منظور
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 باراعت شیافزا و هاافتهی لیتعد و یانفرادهای مصاحبه
 از نفر 1 حضور با یکانون گروه از استفاده با ،هایافته

 یهنیشیوپ فعالیت دارای که همگن و کلیدی آگاهان
 ودندب مرتبط اجرایی و مدیریتی یا و ،،یپژوهش -یعلم
 لیتشکاند داشته شرکت هم مصاحبه اول مرحله در که
 از حاصلهای هافتی ،یکانون گروه این لیتشک با .شد

های مؤلفه و شده لیتعد و اصالح پژوهش بخش
 نتدوی پژوهش یمفهوم یالگو قالب در شده ییشناسا

 یادار که نخستینی هایمفهوم وسیله این به .دیگرد
 مؤلفه 1 قالب در بودند باالترهای طبقه در اشتراک

 ،کشاورزان بردارانبهره آموزش نیازهای :شامل اصلی
 آموزش محتوای ،بردارانبهره آموزش هایهدف
 ،بردارانبهره آموزشی یهاروش ،کشاورزی بردارانبهره

 یابیارزش ،کشاورزی بردارانبهره آموزش مدیریت
 مربیان و گرانآموزشو ،آموزشی محیط و فضا ،آموزش

 مولفه زیر 32و کشاورزان بردارانبهره آموزش هایدوره
  .شد ارایه اولیه الگوی و مفهومی ینقشه و استخراج

 گردآوری منظور هب ،پژوهش کّمی بخش در
 برآورد و آزمون برایتر وسیع نمونه از کّمی هایداده

 -توصیفی روش از آمده دست به یمفهوم یالگو اعتبار
 کمّی پژوهش آماری یجامعه .شد استفاده ،تحلیلی
 بردارانبهره آموزش نظام کارگزاران تن 1611

 هیات اعضای ،هاگروه رییس ،مدیران شامل کشاورزی
 آموزش کزمر 62در که بودند یمربیان و مجریان ،یعلم

 و آموزش مسئولیت سراسرکشور در کشاورزی
 .دارند عهده بر را یکشاورز برداران بهرسازی توانمند

 393 کوکران فرمول از استفاده با پژوهش نمونه شمار
 آماری یجامعه که ینا به توجه با .شد تعیین نفر

 هر همس تعیین برای بود مختلف افراد طبقه پنج شامل
 دهاستفا تناسبی ایطبقه روش از ،نمونه کل از طبقه

 روش از پژوهش هاینمونه تعیین برای چنینهم .شد
 .دش استفاده یا مرحله دو ینسب یا طبقه گیرینمونه
 ساخته محقق نامهپرسش ابزار از استفاده با هاداده

امه نپرسش ایسازه اعتبار تعیین برای. شد گردآوری
 عاملی  تحلیلو  در قالب  ( CR) همگرا روایی روش از

 تحقیق ینمونه و آماری جامعه -6 جدول

 آماری جامعه
 حجم
 جامعه

 درصد
 نسبی

 حجم
 نمونه

 33 25/1 132 آموزشی مدیر
 69 5/17 211 علمی هیات اعضای
 بردارانبهره آموزش اداره رییس

 کشاورزی
92 175/5 23 

 آموزش یدوره مجری
 بردارانبهره

92 175/5 23 

 225 5/62 1111 بردارانبهره آموزش یدوره مربی
 393 111 1611 جمع

 
 میانگین شاخص نتیجه که شد استفاده تاییدی

 تایید از نشان =591/1AVE شده استخراج واریانس
 همحاسب منظور به .دارد استفاده مورد ابزار سازه اعتبار
 از تن 31 روی مقدماتی آزمون ،نامهپرسش پایایی
 ایآلف ضریب یمحاسبه شدکه انجام مرتبط هاینمونه

 اطمینان قابلیت گویایα= ./19 سطح در ترتیبی
 هایداده تحلیل برای .باشدمی آن درونی وهمسانی

 آزمون ،تحلیل و توصیفی آمار هایشاخص از یکم
Utest، ساختاری معادالت و ،تاییدی عاملی تحلیل 

  .شد استفاده

 هایافته
 یهاداده لیتحل و یگردآور از حاصلهای افتهی

 و مصاحبه بخش کد15 یدارنده بر در کیفی مرحله
 هامفهوم کد 91 چنینهم و مصاحبه کوتاه پاسخ 152

 همرحل بندیطبقه در که شد تنظیم شده شناسایی
 اصلی مقوله 1 قالب در شده شناسایی مفاهیم ،دوم

  .شد تعدیل شناسایی هامفهوم 15و
 آموزش نظری الگوی تدوین برای دوم مرحله در

 1 حضور با کانون گروه بحث ،کشاورزی بردارانبهره
 نهیشیپو فعالیت دارای که یدیکل آگاهان همان از نفر
 دندبو مرتبط اجرایی و مدیریتی یا و ،یپژوهش -یعلم

 زاربرگ ،داشتند حضور زین یانفراد مصاحبه مرحله در و
 محوری و باز ذاریگ کد و ثبت و ضبط از بعد .دیگرد
 32و اصلی مولفه 1 قالب در ذیل نظری الگوی ،هاداده
  .شد تدوین ذیل الگوی نگاره شرح به مولفه زیر
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الگوی نظری آموزش بهره برداران  
کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

نیازهای آموزش کشاورزان

 تعیین اهداف آموزشی

محتوای آموزش کشاورزان

روش های آموزشی

مدیریت آموزشی

ارزشیابی آموزشی

فضا و محیط آموزشی

آموزش گران و مربیان

تناسب با اهداف و سیاست ها

سازماندهی و طبقه بندی نیازها

انتقال دانش و اطالعات کاربردی

توجه به دانش نگرش و مهارت

تغییر در بینش

ران توجه به مشارکت بهره بردا

پوشش اهداف اجتماعی

به روز بودن محتوا

تناسب با شرایط کشاورزان

شرایط اجتماعی و اقتصادی

سودمندی محتوا و جامعیت

تناسب با امکانات و شرایط آنان

توجه به ویژگی های مخاطبان

توجه به صالحیت آموزش گران مربیان

بهره گیری روش های فعال و مشارکتی

روش های مناسب و متنوع

کاربرد منابع و امکانات مناسب

توجه به  صالحیت مجریان آموزشی

برنامه ریزی اجرایی مناسب

ایجاد انگیزش برای مجریان

کاربرد مدل های ارزشیابی مطلوب

توجه به ارزیابی نتیجه گرا

نتایج ارزشیابی انعکاس 

توجه به ارزشیابی مشارکتی

تدوین دستورالعمل های مناسب

ز محیط شغلی کشاورزان  بهره گیری ا
آموزشی آنان

فضای آموزش دانشگاهی

ایجاد محیط سرشار آموزشی

شرایط  فردی و حرفه ای مربیان

ظرفیت تجربی کشاورزان خبره 

توانایی علمی و تخصصی آموزشی

 بکارگیری مهارت تسهیل گری
  کشاورزی بردارانبهره آموزش نظری اولیه الگوی -6 نگاره
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 بردارانبهرههای آموزش مولفه مطلوب و موجود وضعباره  در پاسخگویان دیدگاهمقایسه  نتایج -2 جدول
 ( 1395سال) کشاورزی

 U P معیار انحراف میانگین وضع مولفه نام

 بردارانبهره آموزشیسنجی نیاز
 موجود
 مطلوب

111/3 
912/3 

21/1 
23/1 

111/12319 111/1 

 بردارانبهره یآموزش اهداف
 موجود
 مطلوب

923/2 
917/3 

57/1 
35/1 

511/11231 111/1 

 بردارانبهرهمحتوای آموزش 
 موجود
 مطلوب

917/2 
615/3 

22/1 
35/1 

511/16999 111/1 

 بردارانبهره آموزش یهاروش
 موجود
 مطلوب

651/2 
117/2 

31/1 
36/1 

511/6297 111/1 

 بردارانبهرهمدیریت آموزش 
 موجود
 مطلوب

92/2 
95/3 

39/1 
31/1 

511/6332 111/1 

 بردارانبهره آموزش یابیارزش
 موجود
 مطلوب

53/2 
91/3 

32/1 
39/1 

111/1131 111/1 

 بردارانبهرهی برای آموزش فضای
 موجود
 مطلوب

93/2 
16/3 

22/1 
51/1 

511/12351 111/1 

 های آموزشیگران دورهآموزش
 موجود
 مطلوب

92/2 
16/3 

36/1 
29/1 

111/5721 111/1 

 

 و موجود تیوضع چگونگیبه یابی دست برایدر ادامه 
 ود اینامهپرسشاز  ،بردارانبهره آموزش برنامه مطلوب
 از آمده بدست هایمولفه زیر و هامولفه حاوی وجهی
 مورد هادادهآوری جمع ابزار عنوان به کیفی مرحله

  .گرفت قرار استفاده
 در وانیفراترین بیش ،گویان پاسخ هایویژگی بنابر
 درصد 9/32 سن :عبارتند هامتغیر از هریک طبقات

 درصد 1/75 جنس ،سال 21-51 باالی( نفر 137)
 217) درصد 7/52 تحصیلی وضعیت ،مرد( نفر 291)

 با) درصد 5/31 تحصیلی رشته ارشد،( کارشناسینفر
 6/36 کار سابقه میزان ،کشاورزی مهندسی( نفر 119

 حوزه در کار سابقه ،سال 11-15( نفر 122) درصد
 پست ،سال 11-15( نفر 159) درصد 5/21 آموزش

 آموزشی مربیان( نفر 191) درصد 2/51 سازمانی
 زیر و هایمولفه یمقایسه جهت ادامه در .بودند
 وضعیت شرایط با آمده دست به نظری هایمولفه

 میانگین از استفاده با ،بردارانبهره آموزش موجود
 به نسبت ،تغییرات ضریب ،معیار انحراف ،ایرتبه

 و یکنون شرایط در هامولفه این به توجه میزان بررسی
 منظر از مطلوب شرایط درها آن تاثیر میزان

 نتایج آزمون جهت سپس .گردید اقدام پاسخگویان
 میانگین مقایسه چنینهم و آمده بدست توصیفی

 زا مطلوب و موجود وضعیت در الگو بر موثر هایمولفه

 sig این که به نظر .گردید استفاده نی ویت من آزمون
 11/1 از ترکوچک بررسی مورد هایمولفه تمامی در

 و موجود وضع بین داشت عنوان توانمی باشدمی
 تفاوت بررسی مورد هایمولفه تمام در مطلوب

 ،مطالعه مورد افراد نظر از و دارد وجود معناداری
 زیادی اهمیت دارای پژوهش بررسی مورد هایمولفه
 آموزش برنامه هایمولفه ،موجود وضعیت در و بوده
 هایمولفه با تطبیق شرایط در شاورزیک بردارانبهره

  .نبودند مناسب پژوهش نامهپرسش از حاصل
 دهش ارائه نظری یالگو اعتبار میزان بررسی برای

 یسازه اعتبار ،کشاورزی بردارانبهره آموزش برنامه در
 بوطمر تاییدی گیریاندازه الگوی برازش و نامهپرسش

 با هاداده ،کشاورزی بردارانبهره آموزش برنامه به
 عاملی تحلیل ،LISREL8. 5 افزارنرم از استفاده
 .ندگرفت قرار تحلیل مورد ساختاری معادالت و تاییدی

 محوری هایمولفه پژوهش این در این که به توجه با
 کارآش متغییر هامولفه زیر و مفاهیم و ،مکنون متغییر

 ثیرتا وضعیت بررسی جهت ابتدا در ،شدندمی محسوب
 ییبنا زیر متغییر بر شده مشاهده و آشکار هایمتغیر

 و داریمعنی ،اعتبار سطح چنینهم و باالتر سطح در
 ،ازهس تشکیل در مکنون هایمتغیر تمامی تأثیر برازش
 گرفت قرار سنجش مورد t آزمون از استفاده با هامولفه

  .است آمده ذیل جدول در آن نتایج که
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 در یداریمعن بیضرا از حاصل هایدستاورد
 هگرفت قرار محاسبه مورد افزارنرم طریق از که 3 جدول
 یتمام یبرا آمده بدست t ریمقاد که داد نشان است
 در و بوده تربزرگ 96/1 از مطالعه مورد یرهایمتغ

 داریمعن مربوطه یهاعامل با رهایمتغ نیا روابط جهینت
  .است بوده

 ،3 جدول آمده بدست نتایج اساس بر چنینهم
 شده استخراج واریانس میانگین مقادیر

(591/1AVE= )از باالتر) مطلوب حد در هاسازه برای 
 کلیه برای( =CR 111/1) سازه پایایی و( 5/1

 باشدمی 7/1 از تربیش( هاسازه) نهفته متغیرهای
 یریگاندازه نتایج ،بنابراین (.پژوهش هاییافته منبع:)

 شواهد بردارانبهره آموزش برنامه الگوی دوم مرحله
 برای هاشاخص پایایی یا اعتماد برای قبولی قابل

  اند.داده ارائه نهفته متغیرهای کردن عملیاتی
 از ،شده ارائه الگوی برازش سنجش برای ادامه در
 میزان نتایج که .شد استفاده شاخص و آماره هشت
 درجدول ترتیب به هاشاخص با پژوهش مدل انطباق

  است. آمده ذیل
 یهاشاخص ،(2) جدول در مندرج هایدستاورد

 مطلوب برازش یدهنده نشان آمده بدست یبرازندگ
 .باشندیم شده مشاهده یهاداده با مطالعه مورد الگوی

  و 15/2 مقدار با آزادی درجه بر اسکویر کای شاخص

 

 سازه اعتبار جهت تاییدی عاملی تحلیل از مستخرج هایبار مقادیر -4 جدول
 t AVE CR شده استاندارد بارعاملی مدل عالمت عامل`

 آموزشی سنجی نیاز
 - 1/ 77 ها وسیاست اهداف با تناسب

666/1 799/1 
 29/11 16/1 نیازها بندیطبقه و سازماندهی

 آموزشی اهداف

 - 57/1 کاربردی اطالعات و دانش انتقال

532/1 729/1 

 76/7 51/1 مهارت و نگرش دانش به توجه

 95/1 71/1 بینش در تغییر

 32/1 61/1 بردارانبهره مشارکت به توجه

 71/7 57/1 اجتماعی اهداف پوشش

 محتوی

 - 62/1 محتوا بودن روز به

536/1 751/1 
 12/1 57/1 بردارانبهره شرایط با تناسب

 27/9 65/1 اقتصادی و اجتماعی شرایط با تناسب

 12/11 67/1 محتوا سودمندی و جامعیت

 بردارانبهره آموزش یهاروش

 - 51/1 بردارانبهره شرایط و امکانات با تناسب

566/1 116/1 

 91/6 51/1 مخاطبان هایویژگی به توجه

 65/1 11/1 گرانآموزش صالحیت به توجه

 79/7 65/1 مشارکتی یهاروش ازگیری بهره

 22/1 79/1 متنوع و مناسب یهاروش

 بردارانبهره آموزش مدیریت

 - 71/1 منایب امکانات و منابع

556/1 133/1 
 12/12 71/1 مجریان صالحیت به توجه

 36/12 72/1 دوره مناسب اجرای

 12/12 71/1 مجریان برای انگیزش ایجاد

 آموزشی ارزشیابی

 - 71/1 مناسب هایمدل کاریرد

612/1 111/1 
 96/12 77/1 گرا نتیجه ارزیابی به توجه

 91/13 75/1 ارزشیابی نتایج انعکاس

 93/13 12/1 مشارکتی ارزشیابی

 آموزشی فضای یا محیط
 - 79/1 شغلی محیط ازگیری بهره

 23/12 67/1 دانشگاهی فضایگیری بهر 161/1 671/1

 79/12 91/1 سرشار محیط ایجاد

 نابرداربهره آموزشی گرانآموزش

 - 93/1 مناسب هایدستورالعمل تدوین

621/1 176/1 

 99/13 71/1 مربیان ایحرفه و فردی شرایط

 22/12 11/1 خبره کشاورزان تجربه ازگیری بهر

 61/11 66/1 تخصصی و علمی توان داشتن

 11/13 12/1 آموزش در تسیلگری مهارت ازگیری بکار
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 شده ارایه یالگو برازش سنجش -3 جدول
 مقدار قبول مورد دامنه برازش هایشاخص

 15/2 3 از ترکم نسبی اسکویر کای( ) 

 (RMSEA )169/1 11/1 یمساو ای ترکوچک تقریب خطای واریانس برآورد جذر 

 (SRMR.) 91/1 91/1 یمساو ای بزرگتر شده استاندارد هایمانده پس مجذورات میانگین دوم ریشه 

 (CFI )91/1 91/1 یمساو ای بزرگتر تطبیقی برازندگی شاخص 

 (NFI )91/1 91/1 یمساو ای بزرگتر برازندگی شده نرم شاخص 

 (NNFI )93/1 یک حدود برازندگی نشده نرم شاخص 

 (GFI )91/1 91/1 یمساو ای بزرگتر برازش نیکویی شاخص 

 (AGFI )91/1 91/1 یمساو ای بزرگتر برازش نیکویی شده تعدیل شاخص 

 

 در اول مرتبه یهاسازه اثربندی رتبه -5 جدول
 یبارها و c مقدار با همراه ،دوم مرتبه سازه لیتشک
 یعامل

 رتبه
 سازه بر اول مرتبه سازه رابطه
 بردارانبهره آموزش دوم مرتبه

γ c p 

 11/1 91/11 76/1 سنجی نیاز 1
 11/1 11/11 95/1 اهداف 2
 11/1 11/11 91/1 محتوا 3
 11/1 11/1 92/1 هاروش 2
 11/1 22/13 13/1 مدیریت 5
 11/1 61/13 11/1 ارزیابی و ارزشیابی 6
 11/1 31/12 11/1 فضا یا محیط 7
 11/1 91/12 16/1 مجریان و گرانآموزش 1

 
( گویای درصد یکداری معنی سطح در) t هایکمیت
 توجه با. است مطالعه مورد هایشاخص مطلوب اعتبار

 و( GFI=0.91) برازش نیکویی شاخص این که به
 به( AGFI=0.91) برازش نیکویی شده تعدیل شاخص

 هومن است مدل مناسب برازشگویای  ،باشدمی یک
 اهباقیمانده میانگین ریشه معیار چنینهم (.2112)
(RMSEA= 0.069 )گیریاندازه برای شاخصی که 

 یدتائ مورد حاضر تحقیق در ،ستا هاباقیمانده متوسط
 نشان ،باشد ترکوچک چه هر شاخص این .گرفت قرار

 (.2119) کالنتری است مدل خوب برازش یدهنده
 دایپ 2 جدول در شده برازش مدل از که طورهمان

 آن از یحاک هاهیگو شده استاندارد یعامل یبارها ستا
 یمناسب یاسازه اعتبار از یریگاندازه ابزار که است

  است. برخوردار
 مسه تعیین و بندیرتبه از استفاده جهت ادامه در

 در موٍثر هایسازه از یک هر( گاما ضریب) عاملی بار
 آموزش برنامه الگوی نهایی سازهگیری شکل
 ومقدار و ضرایب ،کشور کشاورزی بردارانبهره

( 5جدول) محاسبه c مقدار از استفاده با آن داریمعنی
  .شد

 آموزش برنامه که دهدمی نشان 5 جدول
 .دباشمی مکنون متغییر هشت از تابعی بردارانبهره
 شدت ،ساختاری معادالت که گفت توانمی چنینهم

 را دوم مرتبه عامل و اول مرتبه هایعامل بین رابطه
 اهداف گاما ضریب مقدار اساس بر .دهندمی نشان

 دوم مرتبه سازه در را نقش مهمترین( 95/1) آموزشی
 آن از پس .داشت بردارانبهره آموزش هایبرنامه در

 محتوای و( 92/1) آموزشی یهاروش مکنون متغیر
 نای در مرتبط سازه ترینقوی عنوان به( 91/1) آموزش
 دبای آن بر عالوه .گرفت قرار شناسایی مورد تحقیق
 در مکنون هایمتغیر تمامی تأثیر که نمود اذعان

 سطح در آماری لحاظ به دوم مرتبه سازه تشکیل
  (.96/1t ) هستند داریمعنی

 گیرینتیجه و بحث
 مناسب الگوی یارایه بر تمرکز با پژوهش این در
 ابتدا ،کشاورزی بردارانبهره آموزش برنامه برای

 موضوع هایمولفه و عوامل و هامفهوم ،هانظریه
 پسس ،شدند استخراج و بندیطبقه ،شناسایی پژوهش

 ،ترباال سطح درها آن تعدیل و هامفهوم روابط بررسی با
 ،یکم مرحله در شد. ارائه اولیه الگوی و مفهومی نقشه
 بررسی مورد موجود وضعیت در هامولفه ابتدا

 و تاییدی عاملی تحلیل با ادامه در و قرارگرفت
 حاصل مولفه از کههایی رابطه با ،ساختاری معادالت

 کشاورزی بردارانبهره آموزش برنامه برای الگویی ،شد
 و بحث .است شده ارائه کشاورزی جهاد وزارت
  :که دهدمی نشان گیرینتیجه

df

x 2
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 برازش و عامل تحلیل چنینهم و t آزمون نتایج
 بردارانبهره آموزشی نیاز که داد نشان هامولفه

 آموزشی مطلوب برنامه هر فرایند یپایه ،یکشاورز
 موثر داریمعنی سطح در آماری نظر ازو شده محسوب

 ،(1393) هودگر بود. آموزشی برنامه الگوی تشکیل بر
 یابیومدل بررسی " عنوان با خود تحقیق در نیز

 این ،مازندران استان کشاورزان آموزشی نیازهای
 تحقیق نتیجه .است داده قرار تایید مورد را نتیجه
 موفقیت احتمال از درصد 3/22 که داد نشان
 علت به ،کشاورزی بردارانبهره آموزش هایبرنامه

 .ستا آموزشی متغیرنیازهای صحیح تعیین و تشخیص
 جاری هایبرنامه بر غالبا نیازسنجی که صورتی در

 و کیبار مطالعۀ یهاافتهی .است استوار دولتی بخش
 آموزش یازهاین ابعاد به توجه اهمیت ،(2112) دفورت

 نشان کایآمر کشور آموزشی دربرنامه را بردارانبهره
 نتیجه این به نیز ،(2113) داهاما و سندو .است داده

 تاس زمانی بردارانبهره آموزش واقعی نیاز که رسیدند
 و موجود وضع بین واقعی اختالف به خودشان که

 ختهانگی بر نیاز ارضای دنباله ب و شوند واقف مطلوب
 ساختاری معادالت تحلیل و t آزمون نتیجه .شوند
 بردارانبهره آموزش برنامه اهداف یمولفه که داد نشان

 95 گامای ضریب با آن یمولفه زیر 5 و کشاورزی
 برنامه الگوی نهایی سازه در را نقش ترینمهمدرصد 
 میرزایی علی تحقیق. است داشتهبرداران بهره آموزش

 ،(1311) انیفوالد و نیامیفاطم ،(1319) همکاران و
 دادند نشانها آن .دارد همخوانی تحقیق این نتیجه با

 آموزشهای برنامه موفقیتهای شرط پیش از یکی که
 و آموزشی برنامههای هدف دقیق تعیین ،بردارانبهره

 هنان مطالعات. است آن کردن برآورد جهت در تالش
 آموزشهای هدف که است کرده مشخص ،(2113)

 . ودش نیتدو جامعه یازهاین به دمتناسبیبا کشاورزان
 ساختاری معادالت و گاما ضریبهای دستاورد

 2 وها آموزش محتوایی مولفه که داد نشان پژوهش
 در مولفهترین موثریکی از  ،درصد91مولفه آن با  زیر

 کشاورزیبرداران بهره آموزش الگوی سازه تشکیل
 هرن و کلسی مطالعات با نتیجه این. است بوده

 برنامه مناسب محتوای یکاند معتقد که ،(2119)
 ،ای ازموقعیتبرداران یک گزارهبهره برای آموزشی

 نیازهای برای مناسب کارهای راه و مشکالت وها هدف
. دارد تطبیق شودمی تعیینکشاورزان  شده احساس

 آموزش برنامه یک محتوای نیز ،(2111) لیگانز
داند می آگاهانههای هدف ازای مجموعه رابرداران بهره
 تحلیلی خود موقعیت از دقیق واکاوی اساس بر که

ی جامعه شرایط به توجه با کشاورزان و کشاورزی
 هب یادگیری- دهی یاد فرایند طریق از و تعیین محلی
 . برسد تحقق

 نشان ساختاری معادالت و پژوهش مسیر تحلیل
 زیر 5وبرداران بهره آموزشی هاروشی مولفه که داد

 جمله از ،درصد92مقدار ضریب گامای  با آن مولفه
ها سازه تشکیل برای مرتبطی مولفهترین قوی

 نیامیفاطم تحقیقهای . دستاورداست شده شناسایی
 گرفتن نظر در که داد نشان ،(1391) انیفوالد و

برداران های بهرهویژگی و شرایط با متناسبی هاروش
 بحث در گذار تاثیر و مهمهای مولفه از ،اجرا از قبل

 نظریه ،زمینه این در. استبرداران بهره آموزش برنامه
 انتخاب کندمی بیان نیز ،(2111) 2موکرجی توسعه
 با باید ،برداران کشاورزیبرای آموزش بهره روش

 ،(2111) دیگران و پرتی باور. شود تعیین آنان نظرخود
های ترهیافگیری بکار بدون که رسیدند نتیجه این به

ی دستیاب ،هاروش درتعیینکشاورزان  نظر و مشارکتی
 پایداری وتوسعه وتوانمندسازی آموزشهای به هدف

 هر که دنکنمی تاکید آنان. است دشوارکشاورزان 
 و دانش به گذاشتن ارزش ضمن باید آموزشی روش

 آنان برای را تکاملی خود زمینه ،کشاورزان مهارت
 میکلسن و جامسون نظر به چنین. همآورند فراهم

های برنامه برگزاری برای روش انتخاب ،(2119)
 ،رایطش گرفتن نظر در با بایدکشاورزان  توانمندسازی

 استفاده و توجه موردها آن دانش و؛ هاارزش ،هانگرش
 . گیرد قرار

 عنوان بهپژوهش  این در کههایی مولفه جمله از
 ،است داشته نقش الگو تدوین دردار معنی متغییر

 زیر 2 وبرداران کشاورزی مولفه مدیریت آموزش بهره
 ،مطالعه مورد افراد دیدگاه از چنانچه. بود آن مولفه
وضعیت مطلوب  با مذکوری مولفه موجود تیوضع

  همکاران و یزنجان بیخطفاصله زیادی دارد. پژوهش 
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 6431، زمستان 34شماره  

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 85   

 آموزش برنامه مدیریت کهند داد نشان(، 1391)
شامل  و شده محسوب مهم عامل یکبرداران بهره

 هب توجه ،مناسب امکانات و منابع بکارگیری به توجه
ی دهنده آموزش مراکز یانسان یروین تیصالح

های درپست تجربه با و متخصص افراد یبکارگیر
 و ارزیابی ،آموزشی مناسبریزی برنامه ،آموزشی
 انگیزش ایجاد و آموزشیهای برنامهمطلوب  ارزشیابی

 . است آموزشی انسانی عوامل برای
 هاآموزش ارزشیابی که داد نشان t نتایج چنینهم

 لتشکی در مستقیم اثر که استهایی مولفه از یکی
 کشاورزی بردارانبهره آموزش برنامه الگوی یسازه

 که داد نشان ،(1391 ،فراهانی) .است داشته کشور
 و کیفیت یارتقا اساسی و مهم مرحله یک ارزشیابی

 و گوبا) .است آموزشی هایفعالیت بهبود و اصالح
 بررسی ،ارزشیابی که ند داد نشان ،(1991لینکلین

 وفائ ..است آموزشی هایفعالیت صحیح اعمال یندفرا
 آموزش ارزشیابی اصلی هدف که کرد اعالم ،(1995)

 ،آموزشی پیامدهای تاثیر شناسایی ،بردارانبهره
 مشارکت با که است بردارانبهره ورفتار درعملکرد
  .شودمیگیری پی خودشان

 تاثیر از حاکی چنینهم پژوهش این دستاوردهای
 و یکشاورز بردارانبهره آموزش گرانآموزش دارمعنی

 مناسب الگوی تدوین و موفقیت در آن یمولفه یرز 2
 انشهمکار کاسترو تحقیق نتیجه .است آموزشی برنامه

 دارای باید مربیان دادند نشان نیز ،(2115)
 رد الزم اطالعات داشتن شامل یتخصص هایصالحیت

 ،نآ داشتن نگه روز به و توسعه ،یتخصص دانش نهیزم
 ،فیوظا انجام تیهدا ،مخاطبان با ارتباط یبرقرار

 ،فراگیرانهای دگاهیدسازی روشن و لیتحل
 ،مخاطبانعملکرد ستمیس نییتع شامل یسازمانده

 هایهدف مطابق یدرس برنامه میتنظ و زمان تیریمد
 نییتع و فراگیران به کمک شامل یپداگوژ ،آموزشی

 ازین براساس یدرس برنامه میتنظ ،یریادگی یازهاین
 لیتسه یبرا ییها تیفعال یطراح ،مختلف مخاطبان

 اتاطالعآوری فن از استفاده ،رانیفراگ رشد و یریادگی
 کردیرو داشتن شامل یرفتار تیصالح ،سیتدر در

 وردم در یکنجکاو ،یکنش شیپ نگرش ،کیدموکرات
  .باشند یدرست و صداقت ،هاتازه

 زیر 5 و حاضر پژوهش مسیر عاملی تحلیل بررسی
 فضای و محیط یمولفه که داد نشان چنینهم ،مولفه

 یدهنده تشکیل مهم هایمولفه از یکی آموزشی
 .بود یکشاورز بردارانبهره آموزش هایبرنامه الگوی

 و مونسال ،پولکینن) بررسی دستاوردهای با مولفه این
 که دادند نشانها آن .دارد مطابقت ،(1999 ،لند چک

 هایرفتار کلیۀ ،کشاورزان آموزش وموقعیت محیط
 محیط ،خاص امور و هاانتظار همه ،قبول مورد

 رد که است بازیگرانی هایرفتار و هازمینه ،یادگیری
 ددارن نقش محیط آن کاری هایفرایند ارزشیابی و اجرا

  .شودمی گرجلوه فرهنگی و فیزیکی بعد دو در و
 ،پژوهش این از آمده بدست نتایج بر بنا

  .شودمی ارائه ذیر پیشنهادهای

 آموزش برنامه سنجی نیاز شودمی پیشنهاد 
 یهاجنبه تمام برگیرنده در کشاورزی بردارانبهره

 رزانکشاو توسعه و تثبیت بر گذار تاثیر رفتاری
 و هاقهعال ،مشکالت ،هااحساس ،نیازها شامل

  .باشد هااولویت
 آموزش برنامه هایهدف شودمی پیشنهاد 

 از یبرخوردار ضمن ،کشاورزی بردارانبهره
 در را الزم دانش و ،مهارت ،نشیب بتواند ،تیجامع

به  و اقتصادی و اجتماعی هایتفعالی نهیزم
  .دهد توسعه آنان شغلی و ایحرفهخصوص 

 اب متناسب و مشارکتی آموزشی یهاروش انتخاب 
 میزان با و باشد روانی و جسمی هایویژگی
 فرهنگی هایویژگی ،قبلی تجارب و هاداشته

 هماهنگ انگیزشی مضاعف شرایط ،بردارانبهره
  .اشدب مخاطب به محتوا انتقال کننده وتسهیل بوده

 گیرند بر در کشاورزی بردارانبهره از ارزشیابی 
 آیندفر بهبود و اصالح ،تحصیلی پیشرفت تحقّق

 و واقعیّت براساس و عینی و یادگیری – یاددهی
 ،منابع ،امکانات زمینۀ در موجود هایداشته

 ساززمینه و باشد فراگیر سطح و مربی وضعیت
 ضورح برای آنان انگیزگیبی و شکست و دلسردی

  .نگردد یآموزش دورۀ در
 موجود شرایط در ،پژوهش هایدستاورد اساس بر، 

 یکشاورز بردارانبهره آموزش برنامه گرانآموزش
 ،هستند برخوردار نییپا قابلیت و مهارت سطح از
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 نهیزم در ،امر کارگزاران تا شود یم شنهادیپ لذا
 اقدام آنان علمی و ارتباطیهای مهارت یارتقا

  .نمایند
 محیط موضوع در پژوهش هاییافته به توجه با 

 آموزش فعالیتهای ،شودمی پیشنهاد آموزشی
 گیزند محیط هایپتانسیل به توجه با بردارانبهره

زی ریبرنامه گروهی و فعال ،مشارکتی ،آنان شغلی و
  .گردد

 هیته ،بردارانبهرههای آموزشسازی یفیک 
 بردارانبهره شرکت یبرا یقیتشوهای بسته

 توانمند و مهارتی آموزش هایدوره در یکشاورز
 برای مناسب یآموزش منابع و محتوا هیته ،ساز

  .است گرپژوهش پیشنهاد دیگر از کشاورزان
 انسانی علوم در تحقیقات محدودیت به توجه با، 

 و بردارانبهره آموزش موضوع بودن وجهی چند

 در پژوهش اجرای گستره و محدوده چنینهم
 کیف و کم از ناشی مسایل و کشور کل سطح

 انگرپژوهش تا شودمی پیشنهاد ،هادادهآوری گر
 مهبرنا بر موثر بیرونی ابعاد به نسبت آینده در

 مطالعات انجام چنینهم و بردارانبهره آموزش
 این در تدقیق جهت استانی محدوده در جامع
  .نمایند اقدام زمینه

 هایآموزش انیمتول و رانیمد به این که نهایت و 
 در تا شود یم شنهادیپ کشاورزی بردارانبهره

 اجرایی زمینه ،بردارانبهره آموزش آینده برنامه
 .دنماین فراهم را پژوهش این در شده تاییدی الگوی

 هانوشتپی
1- Feedback 

2- Mukherjee 

  

 هابعمن
راهنمای پایش و ) ارزشیابی پیامد گرا در فرایند توسعه پایدار( 1391) ابوالقاسم. ،علی. شریف زاده ،اسدی

 116-21صص ،انتشارات جهاد دانشگاهی (.های توسعه روستاییارزشیابی پروژه

انتشارات  (.رویکردهای نوین آموزشی) مدیریت توسعه منابع انسانی .(1392) ژاله. ،هوشنگ. بهروان ،ایروانی
 195-71دانشگاه تهران صص

 ،انتشارات سمت (.هاروشها و دیدگاه) توسعه روستاییریزی ای بر برنامهمقدمه (.1319) محمود. ،جمعه پور
 . 252-1صص

  برداران کشاورزیبهرهای حرفههای قابلیت الگوی تدوین (.1391) دیگران و داود ،رحیمی میر حاجی

 -لمی. نشریه عگرایی برای افزایش دانش تلفیق تکنولوژیاستفاده از الگوی سازنده (.1392) زهرا. ،حسینی
 . 162-155. صص 2شماره  ،11دوره  ،پژوهشی فناوری آموزش

 352-1صص ،آموزش بزرگساالن و آموزش مداوم. انتشارات سمت( 1392) غالمرضا. ،سرمد

 جهاد وزارت آموزش مراکز انیمرب یا حرفه توسعه نهیزمهای مؤلفه نییتع) .1311 (.محمدرضا ،پسند شاه
 121-139صص ،21شماره  ،رانیا یکشاورز توسعه و قات اقتصادیتحق مجله. یکشاورز

 112-1صص ،توسعه و ترویج روستایی. انتشارات دانشگاه تهران (.1395) اسماعیل. ،شهبازی

تدوین الگوی دانشگاه کارآفرینی ( 1396) م. ،ج. یزدان پناه ،ب. یعقوبی ،م. خسروی پور ،ب. برادران ،عابدی
صص.  ،31شماره  ،پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ،کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه مدیرت آموزش

123-139 

 نیازهای یابیمدل (.1393) مهدی. ،لنگرودی و چرمچیان ناصر ،نژاد الهاکبر؛ ذبیحعلی ،رستمی عباسی
 امهن فصل. مازندران استان کشاورزی ایخدمات مشاوره هایشرکت برنج تولید و کشت ناظر مهندسان آموزشی
 57-21صص ،32شماره ،کشاورزی آموزش مدیریت پژوهش
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گران مراکز برای آموزش خدمت ضمن هایدوره اثربخشی (.1391، )چیذری و ،راد عبدالملکی؛ پزشکی
 ،2 شماره 3 ،جلد ،ایران کشاورزی آموزش و ترویج علوم آنان. مجله دانش فنی افزایش در آموزش کشاورزی در

 . 112-97 ص
روستاییان در بکارگیری کشاورزان وتحلیل عوامل موثر بر رفتار  (.1392) هدایت اله ،جابر و نوری ،علویان

 . 176-163ص  ،12شماره پیاپی  ،(1392، )2شماره  ،2سال . خدمات آموزشی در استان گیالن

تحلیل عوامل موثر بر رفتار روستاییان در بکارگیری خدمات  (.1392) هدایت اله. ،جابر و نوری ،علویان
 . 176-163صص  ،12شماره پیاپی  ،(1392، )2شماره  ،2سال . آموزشی در استان گیالن

س. یتدر و یریادگی یکردهایرو اساس بر گراسازنده یطراح یالگوها بندیطبقه (.1316) هاشم. ،فردانش
 195-1صص ،انتشارات دانشگاه فردوسی

رهیافتها و فنون مشارکت در ترویج ( 1312) ابوالقاسم. ،حسین. شریف زاده ،شعبانعلی. علی بیگی ،فمی
 . 352-1صص ،کشاورزی و توسعه روستایی. نشر موسسه توسعه روستایی

انتشارات  ،مباحث نوین در ترویج وآموزش کشاورزی (.1317) علی. ،خلیل. اسدی ،شعبانعلی. کالنتری ،فمی
 313-1 ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

تدوین الگوی آموزش محیط ( 1395) محمدرضا. ،سید محمد. سرمد ،حریم. شبیری ،آالله. الریجانی ،قانمی
 . 96-77صص ،22شماره ،نشریه مدیریت شهری ،زیست جهت تقویت پایداری منابع پایه کشاورزی

روستایی. نشریه  هایآموزش وریبهره افزایش بر مؤثر عوامل بررسی (.1311) حمید. ،یوسف و برقی ،قنبری
 . 11راهبرد یاس. شماره 

 ،(فریده مشایخی ،ترجمه عباس بازرگان) استراتژیک در نظام آموزشی.ریزی برنامه( 1312) کافمن و هرمن.
 15-1صص ،انتشارات مدرسه

 ،(مریم دانای طوسی ،ترجمه علیرضا کیامنش) ی پژوهش ترکیبی.هاروش( 1391) کرسول. پالنو کالرک.
 162-1صص ،واحد عالمه طباطبایی –انتشارات جهاد دانشگاهی 

ها شماره ،ماهنامه جهاد ،روستایی عمومی مدارس کشاورزان در آموزش (.1391) .اسماعیل ،دهکردی کرمی
 . 61-21صص. 212

 سازیدومین کنفرانس توانمندها. سازمان در آموزشی طراحی مطلوب یالگو تعیین (.1317) .مرتضی ،کرمی
 . منابع انسان ایران

 . 231-1صص ،جامعه شناسی روستایی. انتشارات دانشگاه پیام نور (.1313) خلیل. ،کالنتری

 یدکتر تهران. رساله شهرهای دانشگاه در یعلم أتیه یبالندگ یالگو یطراح (.1392) وسف.ی ،زادگان محب
 . یروانشناس و یتیترب علوم دانشکده: یبهشت دیشه دانشگاه. یآموزش تیریمد

 ،انتشارات نشر دانشگاهی ،ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی: مبانی (.1395) ایرج. ،ملک محمدی
 231-1صص

ترویج و اطالع رسانی در توسعه  ،آموزشنقش ( 1392) سید محمد. ،پریسا. سبحانی ،امیر. نجفلو ،نعیمی
 111-97صص ،33شماره ،فناوری زیستی از دیدگاه متخصصان

 یعلم أتیه یاعضا یسازبه یمفهوم یالگو ارائه (.1393) جواد. ،یمیپورکر و میعبدالرح ،میابراه نوه
  121-111( 5) -2. یآموزش یمها نظا در پژوهش . فصلنامهیعال آموزش مراکز و هادانشگاه

  :هاسایت
 http: //www.areo.ir ایران کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات سازمان سایت

 www.agrisis.areo.ir ایران کشاورزی علمی مدارک و اطالعات مرکز سایت

 www.heraf.areo.ir کشاورزی مشاغل و بردارانبهره آموزش دفتر سایت

http://www.areo.ir/
http://www.heraf.areo.ir/
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Abstract 

The present research seeks to develop a model for training the agricultural beneficiaries. The 

preset study is an applied research in term of the purpose that was carried out with the mixed 

approach of exploratory type. For this purpose, the focus group and semi-structured interviews 

were used as the research method in the qualitative part of the research with the participation of 

15 informants for collecting qualitative data. The sampling method in this section was purposeful 

non-probabilistic chain sampling. In this section, the systematic encoding method was used for 

data analysis. Based on the qualitative research findings, the initial 8 components and 32 sub-

components were the main constituents of the beneficiaries training program. The descriptive-

analytical method was used in the quantitative section of the research. In this section, the statistical 

population is consisted of 1600 employees of the agricultural training system of the Ministry of 

Agriculture Jihad, among them 393 members were selected as the sample. A researcher-made 

questionnaire was used to collect data which structural validity was calculated using the 

convergent validity method at the level of. 598, and the reliability of the questionnaire was 

calculated using a sequential alpha coefficient at 89%. Descriptive statistics, U-test, confirmatory 

factor analysis, and structural equation modeling were used to analyze the data in the quantitative 

section. By comparing the mean of the components obtained from the Mann-Whitney test, it was 

found that there is a significant difference between the current and desired means of all 

components in 1% level, and the present agricultural training status is not favorable. The 

components and sub-components identified in confirmatory factor analysis have a sufficient load 

factor to predict the beneficiaries training program at the Ministry of Agriculture Jihad. Also, the 

developed model has a good fit based on the fit indices of the beneficiaries training program 

model.  
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