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چکیده
مدرسه مزرعه ،رهیافتی مؤثر برای افزایش ظرفیت کشاورزان در به کارگیری فناوری های جدید در مزرعه است
که می تواند موجب بهبود امنیت و سالمت غذایی شود .در استان بوشهر این رهیافت از سال  1387اجرا شده است.
کمی و کیفی آن مؤثر بوده و نتایج کاربردی مفیدی را
سنجش اثربخشی این مدارس می تواند در جهت توسعه ی ّ
فراهم آورد .ازاینرو ،هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی این رهیافت بوده که با محوریت تولید محصوالت سالم
در بین گوجه فرنگی کاران بخش کاکی اجرا شده است .در این پژوهش از الگوی کرک پاتریک به شیوه توصیفی-
تحلیلی و بهصورت پیمایش در بین تمامی گوجه فرنگی کاران شرکت کننده در برنامه مدرسه مزرعه ( 80نفر)
استفاده شد .ابزار پژوهش پرسشنامهای بود که روایی آن به تأیید پانل متخصصان دانشگاهی و کارشناسان جهاد
کشاورزی رسید .پایایی پرسشنامه نیز با انجام یک مطالعه راهنما و محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ  0/72تا 0/86
برای ابعاد مختلف الگوی کریک پاتریک مورد تأیید قرار گرفت .یافته های تحقیق نشان داد که وضعیت ابعاد چهارگانه
الگوی کریک پاتریک شامل واکنش ،یادگیری ،مهارت و نتایج در سطح مطلوبی قرار دارند .عالوه بر آن ،نتایج تحلیل
رگرسیون خطی چندگانه نشان داد پراهمیتترین متغیرهای تأثیرگذار در بُعد یادگیری شامل سطح زیر کشت ،میزان
اراضی و تولید بودند که  38درصد از واریانس متغیر وابسته (یادگیری) را تبیین نمودند .این در حالی است که در
خصوص بُعد مهارت ،این متغیرها شامل تحصیالت ،سابقه کشاورزی و تولید بودند که تبیین  31درصد از واریانس
مهارت را بر عهده داشتند .درنهایت پیشنهادهایی در راستای بهبود اثربخشی رهیافت مدرسه ـ مزرعه ارائه شده است.
واژههای کلیدی :اثربخشی آموزشی ،امنیت غذایی ،ترویج کشاورزی ،کرک پاتریک ،مدرسه مزرعه.
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مقدمه
انقالب سبز اگرچه مشکل کمبود مواد غذایی ایجادشده در
طول جنگ جهانی را برطرف و زمین های بایر را به بستری
سبز از محصوالت کشاورزی بدل نمود و ارقام اصالحشده
متفاوت با نهادههای کشاورزی فراوان و آب قابلدسترس را
در اختیار کشاورز سرخورده از جنگ و مغلوب در برابر عوامل
طبیعی قرار داد ،اما پیامدهای نامطلوبی را از خود برجای
گذاشت؛ پیامدهایی که دامنه آن تاکنون پابرجاست .مصرف
بیرویه سموم به خصوص آفتکشها ،تککشتیهای بیبرنامه،
از بین رفتن حشرات مفید و از دست رفتن مرغوبیت زمین
های کشاورزی نکات مختصری از میراث بهجامانده از انقالب
سبز است .با نگاه مختصری به نظریههای مختلف توسعه ی
کشاورزی در دهه های  1950و  1960می توان دریافت که
رهیافت انتقال فناوری همچنان به قوت خود باقی است .در
چنین رهیافتی فرض بر این بود که تنها راه نجات کشاورزان
فقیر درحالتوسعه ،تقلید و پیروی از الگوهای غربی است و
کشاورزان به مثابه ی ماشینهایی قلمداد می شدند که وظیفه
ای جز افزایش تولید نداشتند؛ اما طولی نکشید که در دهه
ی  1980نشانه هایی از نابرابری های اجتماعی در بین اقشار
مختلف روستایی نمایان شد و به همین خاطر توسعه گران در
اوایل دهه ی  1990رهیافت های مشارکتی را مطرح نمودند
(قربانی پیرعلیدهی و همکاران .)1390 ،بروز این اثرات ،مجامع
بینالمللی ،دانشمندان و بهویژه فائو را بر آن داشت تا از
مشارکت کشاورزان و جوامع محلی بهره مند گردند .در چنین
موقعیتی بود که مبانی کشاورزی پایدار و مباحث مرتبط با آن
بر جوامع تولید جهان سایه افکند.
بر اساس برنامههای کشاورزی پایدار از اواخر دهه ی 1980
رهیافت جدیدی با محوریت کشاورز و باهدف تولید پایدار
شکل گرفت .این رهیافت «مدرسه مزرعه کشاورز» نامیده
شد .مدرسه مزرعه درواقع به مدرسه ای اطالق می شود که در
محیط مزرعه تشکیل می شود .در این مدرسه ،کشاورزان به
همراه تسهیل گر به طور منظم در مزرعه گرد هم آمده و در
مورد مسائل مزرعه و محصول از مرحله ی کاشت تا برداشت
به بحث و تبادلنظر پرداخته و تصمیم های منطقی اتخاذ می
کنند (.)2005 ,Khisa & Heinermann
بنابراین ،مدرسه مزرعه شامل گروه هایی از کشاورزان می
شود که یک موضوع ویژه را باهم موردمطالعه قرار
می دهند .این رهیافت مواردی مانند کشاورزی حفاظتی،
کشاورزی ارگانیک ،پرورش حیوانات و درآمدزایی را پوشش می
دهد و فرصت یادگیری تجربی (یادگیری همراه با عمل) را برای
کشاورز فراهم می آورد و بر آن است که کشاورزان را با دانش
و مهارت تقویت کرده و توانایی تصمیم گیری و تصمیم سازی
را در شرایط بحرانی برای آنها فراهم نماید (.)2010 ,Apina
در رهیافت مدرسه مزرعه ،کشاورزان در قالب آموزشهای
مشارکتی آموزش میبینند و در جریان این آموزشها با نحوه
مشاهده و یادداشتبرداری از جزییات کار و نیز چگونگی انجام
آزمایشهای ساده و تجزیهوتحلیل نتایج حاصل از یافتهها آشنا
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میشوند .این رویکرد در شرایط کنونی که رشد چشمگیر
دانش مربوط به مدیریت محصوالت بر اساس بومشناسی است
بسیار بااهمیت میباشد و می تواند بخش زیادی از اطالعات و
یافتههای تحقیقاتی را به سطح مزرعه منتقل نماید (مرشدی
و مختاری.)1387 ،
رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز در ایران از سال زراعی
 82-83آغاز به کار کرد .به خاطر موفقیت آمیز بودن آن در
برنامههای مدیریت تلفیقی آفات سازمان حفظ نباتات ،وزارت
جهاد کشاورزی بر آن شد تا در برنامه های تولید محصول سالم
نیز از آن استفاده نماید؛ بنابراین ،رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز
در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان های مختلف قرار
گرفت (شریفیمقدم .)1388 ،این رهیافت در استان بوشهر
نیز برای اولین بار در سال  1387اجرا شد .موفقیتآمیز بودن
رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز در این بخش باعث شد تا این
رهیافت در طول سالهای اخیر و بر روی محصوالت دیگر
ازجمله خرما و صیفیجات نیز مورداستفاده قرار گیرد (سازمان
جهاد کشاورزی استان بوشهر .)1389 ،در این میان ،بخش
کاکی بهعنوان اولین بخش فعال و موفق در اجرای مدرسه
مزرعه در تولید محصول گوجهفرنگی استان شناخته میشود.
اکنون هفت سالی است که از اجرای رهیافت مدرسه مزرعه
کشاورز در این بخش می گذرد و گوجه فرنگی کاران زیادی
از آموزشهای رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز بهره بردهاند.
آموزش های رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز درصدد متقاعد
نمودن کشاورزان است تا بین آفات و حشرات مفید تفاوت قائل
شوند و در استفاده از سموم و آفت کش ها حساسیت بیشتری
را از خود نشان داده و تمایل بیشتری به تولید محصول سالم
پیدا کنند (شریفیمقدم .)1387 ،با توجه به مشارکت گوجه
فرنگی کاران بخش کاکی در این رهیافت به نظر میرسد که
برای بهرهمندی مؤثرتر از رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز توجه
به نقطه نظرات کشاورزان و میزان رضایتمندی آنها ضروری
است و بررسی اثربخشی این مدارس راه را برای اجرای صحیحتر
آن هموار خواهد نمود.
مطالعاتی در ارتباط با رهیافت مدرسه مزرعه درکشور و
سایر مناطق جهان انجامگرفته است که حکایت از موفقیت
چشم گیر این رهیافت در مناطق مختلف جهان دارد .چمبرز
در مقاله ای تحت عنوان پژوهش کشاورزی برای کشاورزان
فقیر ،رهیافت مشارکتی را بهعنوان اولین و آخرین مدل
کشاورز قلمداد می کند و بر این رهیافت تأکید می ورزد
(.)1985 ,Chambers
( 1988( Axinnاز رهیافت های مشارکتی بهعنوان راهی
که یادگیری بهره برداران را افزایش می دهد یاد می کند و
بیان می دارد که این مشارکت با فشار گروهی که ایجاد می
کند ،همکاری مخاطبان را در آزمودن نوآوری های توصیه شده
تشویق مینماید.
لشگرآرا و شریف زاده ( )1382از مدرسه مزرعه بهعنوان
یک رهیافت موفقیت آمیز مشارکتی نام میبرند .این مدارس
در اندونزی از سال  1989در مورد مزارع برنج و با کمک فائو
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راهاندازی شدند .این رهیافت مشارکتی توانست اندونزی را که
از بزرگترین واردکننده-های برنج بود به خودکفایی در زمینه
کشت برنج تبدیل کند (امیری اردکانی .)1388 ،شواهد حاکی
از آن است که مدارس مزرعه ای در کنیا (Bunyatta et
 ،)2006 .alاتیوپی ( ،)2009 Damtie Endalewسریالنکا
( ،)2005 Trippو کامبوج ( )2011 Winartoنیز در تولید
محصوالت سالم و مشارکت فعال کشاورزان در برنامههای
ترویجی موفقیت چشمگیری داشته اند .همچنین ،این رهیافت
برای مدیریت عملیات زراعی و تغییر رفتار کشاورزان در مزرعه
مفید است (.)2005 ,Brau Arnoud
لشگرآرا و حسینی ( ،)1384بیان میدارند که دغدغه
اصلی رهیافتهای مدرسه مزرعه کشاورز ،ترویج نوآوریهای
کشاورزی ،تبیین مدیریت پایدار منابع در بخش کشاورزی
برای ایجاد امنیت غذایی و امرارمعاش پایدار و كاربرد آنها در
افزايش ظرفيت كشاورزان براي تحقق توسعه متوازن و پايدار
منابع كشاورزي است.
اتحادی و همکاران ( ،)1390بیان میکنند که میزان دانش
فنی ،نگرش و مهارت بیش از نیمی از کشاورزان موردمطالعه
ی ( 140نفر) شرکتکنندگان در مدرسه مزرعه در استان
سیستان و بلوچستان در حد خوب و عالی قرار داشته است .در
این تحقیق متغیرهای سن و سابقه کشاورزی بیشترین اثر را
بر دانش فنی در زمینه مدیریت تلفیقی آفات نشان داده است.
علی میرزایی و همکاران ( )1389این رهیافت را با تکیه
بر رویکرد یادگیری مشارکتی عملگرا ،در مقایسه با دورههای
معلم -محور در افزایش اطالع کشاورزان نسبت به مباحث
مدیریت تلفیقی آفات مؤثرتر دانسته اند.
قربانی پیرعلیدهی و همکاران ( )1390دالیل اثربخشی
رهیافت مدرسه مزرعه را یادگیری تجربی میداند .آنها به
نقل از فیپس بیان میدارند که در رویکرد یادگیری تجربی،
کشاورزان هر آنچه را که میبینند و یا میشنوند ،نوعی تجربه
بر میشمارند و یا با تجارب خود به بررسی مسائل جدید
میپردازند .همچنین بر اهمیت سطح تحصیالت بهعنوان
تسهیلکننده بهبود عملکرد یادگیری و حضور منظم در
جلسات مدرسه مزرعه بر افزایش اطالعات کشاورزان تأکید
میورزد.
عالوه بر آن ،مدرسه مزرعه اثری مثبت بر تولید و درآمد
بین زنان ،کمسوادان ،و کشاورزان خرده پا در آفریقای غربی
داشته است .مشارکت و حضور در رهیافت مدرسه مزرعه
توانسته است درآمد را تا  61درصد افزایش داده و کیفیت
محصول را نیز بهبود بخشد (.)2010 ,Davis
اثرات مدارس مزرعه ای در بین کشاورزان خرده پا در
شمال تانزانیا نیز بر روی دو مؤلفه اصلی توسعه ،فقر و امنیت
غذایی موردبررسی قرار گرفت که این مدارس اثرات قوی بر
روی امنیت غذایی داشته و سازوکارهایی برای بهبود تولید
محصوالت کشاورزی در این مدارس به وجود آورده که منجر
به تأثیر مثبت بر امنیت غذایی می شود ،اما بر روی فقر تأثیری
نداشته است (.)2014 ,Folke Larsen & Bie Lilleor

رهیافت مدرسه مزرعه را برخالف رهیافت آموزش و دیدار
بهعنوان یک رهیافت پایین به باال دانسته که بر مشارکتی،
تجربی و یادگیری انعکاسی متمرکز میباشد و ظرفیت
حلمسئله را در کشاورزان افزایش میدهد.
محققان در ارزیابی کارنامه ی دهسالهی ترویج مدیریت
تلفیقی آفات در آسیا ،عملکرد مدارس مزرعه ای در ترویج و
گسترش تلفیقی آفات را کلیدی برشمرده اند و اصولی همانند
تأکید بر کارکرد تسهیل گری ترویج به جای انتقال فناوری،
بهره گیری از نهادهای محلی ،توانمندسازی کشاورزان با ارائه
ی مشوق های مناسب و مواردی ازایندست را در موفقیت روند
گسترش مدیریت تلفیقی آفات مؤثر قلمداد کرده اند (حیدری،
.)1385
نتایج مطالعات اثربخشی نشان می دهد که مدرسه مزرعه
در کاهش مصرف آفت کش ها و افزایش عملکرد تأثیر بسیاری
داشته است ،اما این مطالعات با مشکالتی روبرو بوده ازجمله
این که کنترل مناسبی بر تفاوت بالقوه بین کشاورزان عضو
مدرسه مزرعه با سایر کشاورزان وجود ندارد که این امر باعث
شده مطالعات اثربخشی مدرسه مزرعه با سوگیری هایی همراه
شود (.)2004 ,Godtland
از مرور پیشینه نگاشته ها چنین استنتاج می گردد که
رهیافت مدرسه مزرعه یک رهیافت مشارکتی است که سعی
دارد از حضور فعال کشاورزان نهایت استفاده را برده و در
جهت توانمندسازی آنها گام بردارد .اگرچه مدارس مزرعهای
در جهت گسترش فناوری مدیریت تلفیقی آفات ایجاد شدند،
اما این قابلیت را دارد که از آن در سایر بخشهای کشاورزی
ازجمله تبیین مدیریت پایدار منابع در جهت ایجاد امنیت
غذایی و امرارمعاش پایدار نیز استفاده شود.
از دالیل مهمی که رهیافت مدرسه مزرعه را اثربخش
میکند یادگیری تجربی است که یک روند توسعهای برای
اجرای این رهیافت را در مزارع ایجاد میکند .بهطور خالصه
باید بیان داشت که این مدارس در جهت ایجاد تکنولوژی پایدار
مؤثر میباشند که این تکنولوژی پایدار خود امنیت غذایی را
در پی خواهد داشت.
اهداف تحقیق
هدف کلی این پژوهش بررسی اثربخشی رهیافت مدرسه
مزرعه با تأکید بر امنیت غذایی و تولید محصوالت سالم
می باشد که در این راستا ،اهداف اختصاصی زیر نیز مورد
توجه قرار گرفتند:
 توصیف ویژگی های فردی و زراعی گوجه فرنگیکاران شرکت کننده در دوره های مدرسه مزرعه در بخش
کا کی ؛
بررسی واکنش ،یادگیری ،مهارت و میزان رضایت
این کشاورزان از چنین دوره هایی؛
ارائه ی راه کارهایی برای بهبود تأثیر مدارس
مزرعهای نه تنها در میان گوجه کاران بلکه در میان سایر
کشاورزان بخش کاکی.
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روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی است که به روش
پیمایشی صورت گرفته است .جامعه آماری تحقیق تمامی
گوجه فرنگی کاران بخش کاکی بودند که از سال 1387
تاکنون در دوره های مدرسه مزرعه به در قالب گروه های
 20نفری شرکت نموده بودند .تعداد آنان  80نفر بود که
تمامی آنها بهعنوان نمونه آماری به صورت تمام شماری
موردمطالعه قرار گرفتند .این کشاورزان در طول برگزاری دوره
از مراحل کاشت تا برداشت محصول گوجه فرنگی آموزش هایی
نظیر چگونگی نمونه برداری جهت آزمون آب و خاک ،روش
ضدعفونی کردن خاک ،تاریخ کاشت ،آشنایی با ارقام سازگار
با منطقه ،خاک ورزی حفاظتی ،مدیریت تلفیقی آفات ،تاریخ
برداشت ،عملیات برداشت و غیره دریافت نموده بودند .الگوی
اثربخشی مورداستفاده در این مطالعه الگوی کرک پاتریک بود.
در رویکرد هدف مدار (نتیجه مدار) برعکس رویکرد هدف آزاد،
صرفاً نتیجه و پیامد حاصلشده از برنامه آموزشی موردبررسی
قرار می گیرد و با توجه به آن تصمیمات در مورد برنامه آموزشی
اخذ می شود .در بین الگوهای موجود در رویکرد هدف مدار
می توان به الگوی چهار سطحی کرک پاتریک اشاره کرد .اغلب
مدل های ارزشیابی مشهور بر اساس الگوی ارزشیابی آموزشی
چهار سطحی بنا شده اند که اولین بار توسط کرک پاتریک
( )1959 Kirkpatrickارائه شده بود .این الگو بهعنوان
الگویی جامع ،ساده و عملی برای بسیاری از موقعیت های
آموزشی توصیف می شود و به وسیله ی بسیاری از متخصصان
بهعنوان معیاری در این حوزه شناخته می شود .کرک پاتریک
ارزشیابی را بهعنوان تعیین اثربخشی در یک برنامه ی آموزش
تعریف کرده و فرآیند ارزشیابی را به چهار سطح شامل واکنش،
یادگیری (دانش) ،رفتار و نتایج تقسیم نموده است (نظامیان
پورجهرمی و همکاران.)1390 ،
منظور از «واکنش» ،میزان عکس العملی است که فراگیران
به کلیه عوامل مؤثر در اجرای یک دوره آموزش از خود نشان
می دهند .این واکنش را می توان با پرسشنامه و یا روش های
معمول دیگر به دست آورد .واکنش های مناسب باعث بهبود
دورههای آموزشی بعدی گردیده و کارکنان دیگر را تشویق به
شرکت در این دورهها می کند و افزون بر نظر مدیران ارشد
درباره استمرار یک دوره آموزش ،نتایج ارزشیابی واکنش نیز
میتواند در این استمرار تأثیر داشته باشد« .یادگیری» عبارت
است از تعیین میزان فراگیری ،مهارت ها ،تکنیک ها و حقایقی
است که طی دوره آموزشی به شرکت کنندگان آموخته شده
و می توان از طریق سنجش شرایط دانشی قبل ،ضمن و بعد
از شرکت در دوره آموزشی به میزان آن پی برد .منظور از
«رفتار» ،چگونگی و میزان تغییراتی است که در رفتار شرکت
کنندگان در اثر شرکت در دوره آموزشی حاصل میشود و آن را
می توان با ادامه ارزیابی در محیط واقعی کار روشن ساخت .این
سطح نسبت به سطح قبلی بسیار چالشبرانگیز و حساس است.
کرک پاتریک سه دلیل برای اهمیت این سطح از ارزشیابی
ذکر می کند؛ اول ،شرکت-کنندگان باید فرصتی را بر تغییر
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رفتارشان به دست آورند .دوم ،زمان تغییر در رفتار را بهصورت
واقعی نمی توان پیش بینی کرد .سوم ،جوسازمانی است که
میتواند بر تغییر کردن یا نکردن رفتار در حین کار تأثیر
داشته باشد .منظور از «نتایج» ،میزان تحقق اهدافی است که
بهطور مستقیم به سازمان ارتباط دارد .اندازه گیری سطح نتایج
بسیار مشکل است و در آن شواهدی از نتایج ،شامل کاهش
هزینه ،افزایش کیفیت تولیدات ،سود و فروش بررسی می شود
(بخشنده و همکاران)1392 ،؛ بنابراین ،الگوی چهار سطحی
کرک پاتریک یک چارچوب عملی برای متصدیان آموزش
بهمنظور ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزشی فراهم می
آورد .بر همین اساس ،ابزار اندازه گیری این مطالعه پرسشنامه
محقق ساخته بود که در چهار بخش طراحی گردید .در بخش
اول که شامل واکنش بود 10 ،پرسش در قالب طیف لیکرت
ال موافق تا =1کام ً
(=5کام ً
ال مخالف) انجام گردید .در بخش
دوم که یادگیری نام گرفت ،هشت سؤال چهارگزینهای مطرح
گردید ،که به پاسخ درست نمره یک و پاسخ اشتباه نمره صفر
تعلق گرفت .در بخش سوم که مربوط به سنجش مهارت بود،
 10پرسش در قالب داده های اسمی تحت عنوان انجام داده،
و انجام نداده مطرح شد که در صورت انجام امتیاز یک و در
عدم انجام امتیاز صفر به هر پرسش تعلق می گرفت .در بخش
چهارم که سطح نتایج بود ،ن ُه پرسش طیف لیکرتی (=5کام ً
ال
موافقم تا =1کام ً
ال مخالفم) مطرح و نمره دهی شد و در آخر
ویژگی های فردی و زراعی گوجه فرنگی کاران مورد پرسش
قرار گرفت .برای تعیین روایی ابزار پژوهش از نظرات پانلی از
متخصصان دانشگاهی و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی
استان بوشهر بهره گرفته شد .برای تعیین پایایی نیز تعداد 15
پرسشنامه در اختیار کشاورزانی خارج از نمونه آماری تحقیق
قرار گرفت .ضریب آلفای کرونباخ برای بخش-های مختلف
پرسشنامه  0/72تا  0/86به دست آمد که بهخوبی بیانگر
پایایی ابزار تحقیق حاضر بود .برای توصیف و تحلیل داده ها از
آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد .در بخش توصیفی از آماره
های میانگین ،انحراف معیار ،دامنه تغییرات ،ضریب تغییرات،
بیشینه و کمینه برای تلخیص ،توصیف و سازماندهی اطالعات
استفاده گردید .در بخش تحلیلی نیز برای اندازه گیری تأثیر
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از تجزیهوتحلیل رگرسیون
چند متغیره و نیز تحلیل خوشه ای بهره گرفته شد .کلیه
محاسبات آماری این پژوهش در محیط ویندوز و با استفاده از
نرم افزار آماری  SPSS19انجام گرفته است.
یافته ها

ویژگی های گوجه فرنگی کاران موردمطالعه

کشاورزان شرکت کننده در دوره های مدرسه مزرعه80 ،
نفر از گوجه فرنگی کاران بخش کاکی بودند .بر اساس جدول
 1میانگین سنی کشاورزان شرکتکننده در این دوره ها که
شامل  75مرد و  5زن بودند 42/54 ،سال نشان داده شد.
کمینه سن این کشاورزان  30سال و بیشینه آن  75سال بود.
با توجه به میانگین سنی بهدستآمده ،شرکت کننده در این
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دوره ها بیشتر میان سال بودند .میانگین سطح تحصیالت کشاورزان  9/25سال بود که معادل سال اول دبیرستان برآورد شده
است .بیشترین سطح تحصیالت متعلق به سطح کارشناسی ارشد و کمترین سطح مربوط به سال دوم ابتدایی بود که نشان دهنده
میزان تحصیالت قابل قبولی در میان قشر کشاورز می باشد .با توجه به یافته های این پژوهش می توان عنوان نمود که بیشتر
کشاورزان با تحصیالت منطقه راغب به شرکت در این دوره ها هستند .میانگین سابقه اشتغال آنها به گوجه فرنگی کاری 13/75
سال بود .آنچه در این بین مشهود است تعداد کشاورزان جوان شرکت کننده در این دوره ها است که باعث شده دیگر جوانان را
تشویق نمایند که در این دوره ها حضور پیدا کنند .میانگین اراضی آنها  7/36هکتار بود که میانگین تولید گوجه فرنگی آنان نیز
 40/19تن در هکتار بوده که بیشینه تولید  55تن و کمینه آن  30تن در هکتار به دست آمد .درآمد ناخالص سالیانه کشاورزان
موردمطالعه بین  300/000/000تا  800/000/000ریال متغیر بود که با توجه به هزینه ها و کاهش استفاده از سموم و کودهای
شیمیایی که ازجمله اهداف اصلی برگزاری دوره های مدرسه مزرعه بوده ،درآمد نسبتاً خوبی است.
جدول  .1توزیع فراوانی گوجه کاران موردمطالعه بر اساس ویژگی های فردی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

بیشینه

کمینه

سن (سال)

42/54

9/839

75

30

سطح تحصیالت (سال)

9/25

4/727

18

2

سابقه گوجه کاری (سال)

13/75

9/584

45

2

میزان اراضی (هکتار)

7/36

4/871

30

1

تولید گوجه فرنگی (تن)

40/19

6/392

55

30

درآمد ناخالص (هزار ریال)

443/875

129/140

800/000

300/000

اثربخشی دوره های مدرسه مزرعه
همانطور که ذکر شد مدل کریک پاتریک یک چارچوب پذیرفته شده برای ارزشیابی برنامه های آموزشی است .درواقع باید
گفت امروزه پرکاربردترین مدل برای ارزشیابی آموزش در سازمان ،مدل کرک پاتریک است .کرک پاتریک ارزشیابی را بهعنوان
تعیین اثربخشی در یک برنامه آموزش تعریف کرده و فرآیند ارزشیابی را به چهار سطح یا گام تقسیم می کند .این الگو دارای
چهار سطح ارزشیابی شامل واکنش ،یادگیری ،مهارت ،و نتایج است.
سطح واکنش
نتایج حاصل از یافته های توصیفی جدول  2نشان می دهد که رضایت گوجه فرنگی کاران از عملکرد تسهیل گر ،مناسب بودن
محتوای دوره و میزان رضایت از برگزاری دوره در مزرعه در رتبه های نخست قرار دارند .این در حالی است که میزان رضایت از
نحوه برگزاری دوره (تدریجی بودن آن) و مناسب بودن پایلوت انتخابی در آخرین رتبه ها قرار گرفته اند .میزان ضریب تغییرات
در گویه های اول تا سوم کم ترین بوده که این ضریب در گویه ی مناسب بودن پایلوت به بیش ترین میزان می رسد .بر اساس
این نتایج می توان بیان داشت که عملکرد تسهیلگران دوره مدرسه مزرعه اولویت اول را به خود اختصاص داده است .علت آن
را شاید بتوان در ساده و گیرا نمودن مطالب علمی و بیان آنها به شیوهای روان و قابلفهم برای گوجه فرنگی کاران دانست .در
رهیافت مدرسه مزرعه تسهیل گر نه بهعنوان یک کارشناس و متخصص بلکه بهعنوان یک آسان کننده مطالب علمی و یادگیرنده
فعال از تجربه های کشاورز در مزرعه آنها حضور می یابد.
جدول  .2وضعیت شاخص واکنش شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مدرسه مزرعه
گویه ها

میانگین رتبه ای

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

رضایت گوجه کاران از عملکرد تسهیل گر

4/50

0/574

0/0127

1

مناسب بودن محتوای دوره مدرسه مزرعه با نیاز

4/89

0/318

0/065

2

رضایت گوجه کاران از برگزاری دوره در محیط مزرعه

4/89

0/318

0/065

2

رضایت گوجه کاران از امکانات آموزشی

4/85

0/359

0/074

3

متفاوت بودن مطالب آموزشی دوره مدرسه مزرعه با دوره های پیشین

4/90

0/409

0/083
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رضایت گوجه کاران از نحوه پذیرایی

4/75

0/436

0/097

5

رضایت گوجه کاران از نحوه ایاب و ذهاب جهت بازدید از مزارع

4/70

0/461

0/098

6

مفید بودن بازدیدهای انجام گرفته از مزارع نمایشی در داخل و خارج استان

4/70

0/488

0/103

7

رضایت گوجه کاران از نحوه برگزاری دوره (تدریجی بودن )

4/69

0/493

0/105

8

مناسب بودن پایلوت انتخاب شده برای برگزاری کالس های دوره

4/58

0/546

0/119

9

میانگین کل واکنش

4/74

0/44

-

-

* دامنه میانگین ها بین  =1خیلی مخالف تا  =5خیلی موافق می باشد

میزان رضایت از محتوای انتخابی این دوره ها نشان می دهد که این محتوای آموزشی مناسب با نیازهای آموزشی
گوجه کاران بوده است .باید این نکته را یادآور شد که مطالب آموزشی که در دوره های مدرسه مزرعه ارائه می شود باید
متناسب با نیاز گوجه کاران بوده و بتواند در مزرعه به وسیله ی گوجه کاران مورداستفاده قرار گیرد .انتخاب محتوا
می تواند در واکنش گوجه کاران نسبت به حضور در این دوره ها مؤثر باشد؛ بنابراین ،در انتخاب مطالب باید این نکته را در
نظر داشت .برگزاری دوره ها در محیط مزرعه یعنی همان محیطی که تمام اوقات کاری گوجه فرنگی کاران در آن
می گذرد و این خود می تواند رضایت کشاورز را بهعلت مأنوس بودن با این محیط فراهم آورد .از سوی دیگر ،برگزاری تدریجی
دوره چندان رضایتبخش نبوده است .طوالنی بودن دوره ها به علت مشغله گوجه فرنگی کاران بهویژه در زمان برداشت واکنش
منفی کشاورزان را در پی خواهد داشت .پایلوت انتخابی نیز به علت بُعد مسافت و یا مشکالت شخصی گوجه فرنگیکاران بیشترین
پراکنش را داشته است.
سطح یادگیری
یادگیری (دانش) عبارت است از تعیین میزان فراگیری ،مهارتها ،تکنیک ها و حقایقی است که طی دوره آموزشی به شرکت
کنندگان آموخته شده و میتوان از طریق آزمون دانش در قبل ،ضمن و بعد از شرکت در دوره آموزشی به میزان آن پی برد.
جدول  .3وضعیت سطح یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مدرسه مزرعه
سطح
یادگیری

میانگین

انحراف معیار

بیشینه

کمینه

دامنه میانگین ها بین  0تا  8است.

5/17

1/339

8

3

با توجه به جدول  3بیشترین نمره اخذ شده توسط کشاورزان شرکت کننده نمره هشت بوده که به معنی این است که آن
دسته از گوجهکارانی که نمره هشت کسب کردند به همه سؤاالت مطرح شده پاسخ صحیح دادند .کمترین نمره سه بود که به سه
سؤال مطرحشده پاسخ صحیح و پنج سؤال دیگر پاسخ اشتباه دادند .بهاینترتیب دامنه سطح یادگیری پنج بوده است.
سطح مهارت
منظور از مهارت (رفتار) چگونگی و میزان تغییراتی است که در رفتار شرکت کنندگان در اثر شرکت در دوره آموزشی حاصل
میشود و آن را میتوان با ادامه ارزیابی در محیط واقعی کار روشن ساخت .این سطح نسبت به سطح پیشین بسیار چالشبرانگیز
و حساس است که کرک پاتریک بدین منظور سه دلیل را در این مورد ذکر می کند؛
شرکت کنندگان باید فرصتی را بر تغییر رفتارشان به دست آورند.
 زمان تغییر در رفتار را بهصورت واقعی نمی توان پیشبینی کرد. جو سازمانی که میتواند بر تغییر کردن یا نکردن رفتار در حین کار تأثیر داشته باشد (احمدی و حکیمی.)1379 ،همچنین کرک پاتریک برای انجام ارزشیابی سطح سوم نیز راهبردهایی را پیشنهاد می کند که شامل موارد زیر میباشد:
منظور کردن زمان مفیدی برای شرکت کنندگان تا فرصت عمل به رفتار مورد انتظار را داشته باشند؛
 تکرار ارزشیابی در زمان های مناسب بهمنظور کسب اطمینان از وجود تغییرات رفتاری دائمی و همیشگی؛به کار بردن گروه کنترل ،در صورت امکان بهمنظور حذف عامل های مزاحمی که شاید در رفتار تأثیر داشته باشند؛
 مقایسه شقوق مختلف روش های ارزشیابی بهمنظور استفاده مناسب و بهینه از آنها (احمدی و حکیمی.)1379 ،نتایج حاصل از جدول  4نشان می دهد که سطح مهارت دارای میانگین  8/13با انحراف معیار  1/91می باشد که با بیشینه
 10و کمینه یک دامنه ن ُه را داراست .با توجه به جدول مذکور گوجهکاران شرکت کننده در دوره مهارت هایی که در طول دوره
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آموزش داده شده را در مزارع خود اجرا می کنند .این مهارت ها شامل انجام آزمون آب ،آزمون خاک ،ضدعفونی نمودن خاک
مزرعه با استفاده از روش آفتاب دهی ،روش های کنترل تلفیقی آفات ،و تناوب زراعی است.
جدول  .4وضعیت سطح مهارت شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مدرسه مزرعه
سطح
مهارت

میانگین

انحراف معیار

بیشینه

کمینه

دامنه میانگین ها بین  0تا
 10می باشد.

8/13

1/91

10

1

سطح نتایج
منظور از نتایج ،میزان تحقق اهدافی است که بهطور مستقیم به سازمان ارتباط دارد .اندازه گیری سطح چهارم بسیار مشکل
است و در آن مواردی از قبیل کاهش هزینه ،افزایش کیفیت تولیدات ،سود و فروش بررسی می شود .کرک پاتریک برای انجام
این سطح ارزشیابی نیز راهبردهایی را پیشنهاد داده است که شامل منظور داشتن زمان مناسب بعد از آموزش برای رسیدن به
نتایج ،اندازه گیری نتایج سازمانی از طریق مصاحبه یا بررسی شرایط قبل و بعد از آزمون و تکرار اندازه گیری در فواصل مناسب
میباشد (بخشنده و همکاران.)1392 ،
جدول  .5وضعیت سطح نتایج شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مدرسه مزرعه
گویه ها

میانگین*

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

مؤثر بودن این دوره ها جهت دست یابی به اطالعات علمی و عملی متناسب با منطقه

4/69

0/466

0/099

1

توانایی مدرسه مزرعه برای ایجاد عالقه در گوجه کاران برای شرکت در این دوره ها

4/68

0/471

0/100

2

مفید بودن دوره های مدرسه مزرعه برای محصوالت دیگر

4/63

0/487

0/105

3

افزایش عملکرد محصول بعد از حضور در دوره مدرسه مزرعه

4/58

0/497

0/108

4

مفید بودن مدرسه مزرعه جهت آگاهی کشاورزان از یافته های علمی جدید

4/61

0/515

0/111

5

شرکت کشاورزان در این دوره ها باعث شده مزرعه خود را بهتر مدیریت کنند.

4/57

0/522

0/114

6

رضایت بخش بودن میزان حضور کشاورزان

4/63

0/537

0/115

7

کمک کردن این دوره ها برای انجام بهتر برنامه مدیریت تلفیقی آفات

4/60

0/542

0/117

8

راغب نمودن کشاورزان برای تولید محصول سالم توسط دوره های مدرسه مزرعه

4/59

0/567

0/123

9

میانگین کل نتایج

4/62

0/73

-

-

دامنه میانگین ها بین  =1خیلی مخالف تا  =5خیلی موافق می باشد
یافته های جدول  5نشان می دهد که بیشترین رتبه مربوط به گویه مؤثر بودن دوره های مدرسه مزرعه برای دست یابی
اطالعات علمی و عملی متناسب با منطقه است .پایین بودن پراکنش این گویه شاید این نکته را منظور سازد که برای گوجه فرنگی
کاران دست یابی به یک سری اطالعات صرفاً علمی نمی تواند آن اندازه مهم باشد ،بلکه اطالعات علمی که متناسب با منطقه بوده
و بهطور عملی قابلاجرا باشد برای آنها مطلوب تر است .رتبه های بعدی را گویه های توانایی مدارس مزرعه ای در ایجاد عالقه
برای شرکت در دوره ها و نیز ابراز مفید بودن این دوره ها برای دیگر محصوالت ازجمله کشت دوم منطقه یعنی گندم ،میباشد.
رتبه های پایینی مربوط به دو گویه کمک مدرسه مزرعه برای انجام بهتر برنامه مدیریت تلفیقی آفات و راغب نمودن کشاورزان
برای تولید محصول سالم بود.
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با توجه به ضریب تغییرات ،دلیل قرار گرفتن دو گویه پایانی در اولویت های آخر گوجه کاران می تواند ناشی از ناهماهنگی
بین مراکز دولتی حامی این برنامه ازجمله سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه با مزارع تولید گوجه فرنگی و نیز در بین خود
گوجه کاران باشد .مدیریت برنامه تلفیقی آفات مستلزم رعایت یک برنامه ریزی منسجم و همه جانبه بوده که همکاری تمام
ذینفعان را می طلبد .گوجهکاران منطقه کاکی بیشتر به طور مرسوم و با استفاده از سموم و کود های شیمیایی به تولید گوجه
فرنگی اقدام می کنند.
برای راغب کردن این دسته از بهره برداران برای تولید محصول سالم و انجام برنامه مدیریت تلفیقی آفات با اجرای مدارس
مزرعه ای آنهم برای عده ای از این کشاورزان نمی توان موفقیت چندانی به دست آورد .در این ارتباط نیاز به همکاری کلیه
گوجه فرنگی کاران به-ویژه آن دست از کشاورزانی است که مزارع آنها در مجاورت یکدیگرند .برای مثال استفاده از زنبورهای
تریکوگراما و براکون که برای از بین بردن آفات گوجه فرنگی در منطقه میان گوجه کاران مدارس مزرعه ای مرسوم می باشد ،به
شرطی مؤثرند که مزارع مجاور در هنگام استفاده از این زنبورها سم پاشی نشوند.
تعیینکنندههای سطوح اثرات الگوی کریک پاتریک در بین گوجه فرنگی کاران
در این بخش از پژوهش باهدف شناسایی سازه های تبیین کننده سطوح اثرات کریک پاتریک (واکنش ،یادگیری ،مهارت و
نتایج) ،از رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته شد .در وهله اول تحلیل ها نشان داد رگرسیون های به کار گرفتهشده با متغیرهای
مستقل فعلی برای سطوح «واکنش و نتایج» کفایت و توانایی پیش بینی کنندگی الزم را ندارد و لذا برای دو سطح مذکور هیچیک
از متغیرهای مستقل وارد مدل رگرسیونی نگردید .ازاینرو ،در ادامه ،رگرسیون های اخذشده برای دو سطح دیگر «یادگیری و
مهارت» آمده است .الزم به ذکر است که کفایت و توانایی مدل رگرسیونی به شرح زیر برای دو سطح «یادگیری و مهارت» احراز
گردیده است.
در تحلیل رگرسیون ابتدا باید کفایت مدل را سنجید .با توجه به سطح معناداری  0/0001به دست آمده ،میزان R2
محاسبهشده در اینجا برابر با  0/385می باشد؛ بنابراین ،مدل رگرسیونی قادر است  38/5درصد از تغییرات ( Yسطح یادگیری)
را تبیین نماید و بقیه مربوط به سایر عوامل خواهد بود که در این پژوهش موردمطالعه قرار نگرفته اند (جدول .)6
جدول  .6سازه های تبیینکننده سطح یادگیری
متغیر

B

ß

T

Sig.

سن

0/056

0/411

3/156

0/002

سطح تحصیل

0/000

0/002

0/013

0/990

سابقه کار

-0/013

0/090

-0/714

0/477

سطح زیر کشت

-0/147

-0/386

-2/741

0/008

تعداد خانوار

-0/094

-0/139

-1/272

0/207

میزان اراضی

0/082

0/298

2/166

0/034

درآمد

0/006

0/060

0/566

0/573

تولید

0/098

0/470

4/732

0/0001

عدد ثابت

-1/175

-

0/836

0/046

(F=5/52 )Sig.=0/0001

R2 =0/385

R=0/62 0

همانگونه که در جدول  6مشاهده می گردد متغیرهای سن ،سطح زیر کشت ،میزان اراضی و تولید معنادار شده اند و در مدل
رگرسیون وارد می شوند .برای برآورد معادله تخمین با توجه به اطالعات بهدستآمده و معنی دار بودن مدل نهایی رگرسیون ،با
معادله رگرسیونی زیر می توان میزان یادگیری گوجه کاران موردمطالعه را در دورههای مدرسه مزرعه تخمین زد؛

54

فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال نهم  /شماره  / 2تابستان  / 95پیاپی 34

اثربخشی رهیافت مدرسه مزرعه با تأکید برتولید محصوالت سالم (موردمطالعه :گوجه فرنگی کاران بخش کاکی)

(Y = -1/175 + 0/056)X1
(- 0/147)X2( + 0/082 )X3( + 0/098)X4
تحلیل رگرسیون نشان داد که چهار متغیر سن ،سطح زیر کشت ،میزان اراضی و تولید ،بیش از  38درصد واریانس متغیر
وابسته را تبیین نمودند و در این میان با توجه به ضرایب رگرسیونی استانداردشده ( ،)sمتغیرهای تولید و سن اهمیت و جایگاه
مؤثرتری را در تبیین سطح یادگیری گوجه فرنگی کاران داشته اند.
فزون بر آن ،تحلیل رگرسیون با متغیرهای مذکور برای سطح مهارت نیز تکرار گردید .با توجه به معنادارشدن مدل رگرسیون
اکنون باید کفایت مدل را سنجید که برای این کار باید  R2را محاسبه نمود که در اینجا برابر با  0/31و معنادار است؛ بنابراین،
مدل رگرسیونی اخذشده به میزان  31درصد قادر است که میزان نوسانات متغیر وابسته (مهارت) را تبیین نماید و بقیه مربوط به
سایر عواملی است که در این پژوهش مورد توجه قرار نگرفته ا ند (جدول .)7
جدول  .7سازه های تبیینکننده سطح مهارت
متغیر

B

ß

T

Sig.

سن

0/000

0/019

0/146

0/884

سطح تحصیل

-0/011

-0/262

-2/082

0/041

سابقه کار

-0/009

-0/463

-3/754

0/000

سطح زیر کشت

-0/007

-0/131

-0/878

0/383

تعداد خانوار

0/006

0/065

0/571

0/570

میزان اراضی

-0/001

-0/030

-0/208

0/836

درآمد

0/0002

0/146

1/297

0/199

تولید

0/007

0/223

2/148

0/035

عدد ثابت

0/673

-

0/198

0/001

(F= 4/16 ).Sig= 0/0001

R2= 0/319

R= 0/565

همانگونه که در جدول  7مشاهده می گردد متغیرهای تحصیل ،سابقه کار و تولید معنادار شده اند و در مدل رگرسیون لحاظ
می-گردند .برای برآورد معادله تخمین ،با توجه به اطالعات بهدستآمده و معنی دار بودن مدل ،مدل رگرسیونی زیر می تواند
میزان مهارت گوجه کاران موردمطالعه را در دورههای مدرسه مزرعه پیش بینی نماید؛
(Y = 0/673 + 0/056)X1
(- 0/011)X2( + 0/009 )X3( + 0/007)X4
تحلیل رگرسیون نشان داد که سه متغیر سطح تحصیل ،سابقه کار ،و تولید قادرند  31درصد از واریانس متغیر وابسته (مهارت)
را تبیین نمایند .ضرایب رگرسیونی استانداردشده متغیرهای مذکور حاکی از آن است که با یک واحد تغییر در متغیرهای سطح
تحصیالت ،سابقه کار و تولید ،به ترتیب  -0/46 ،-0/26و  0/22تغییر در واریانس متغیر مستقل (مهارت) پدید خواهد آمد.
تحلیل خوشه ای گوجه فرنگی کاران مشارکتکننده در مدرسه مزرعه
در این پژوهش همان گونه که در بخش های پیشین مالحظه می شود آزمون های متنوعی پیرامون عوامل مؤثر موردمطالعه
و نقش آنها در تبیین سطوح اثرات مدل کرک پاتریک اخذ شد که از آن جمله می توان به آزمون های رگرسیونی اشاره کرد.
لیکن نتایج تحلیل رگرسیونی حاکی از ناکارآمدی مدل ها در شناسایی و تبیین سهم متغیرهای مذکور بهویژه در سطوح واکنش
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و نتایج بود .بر همین اساس استفاده از تحلیل خوشه ای مفید و مناسب به نظر رسید .تحلیل خوشهای ،روشی است که برای
گروهبندی بهکاربرده میشود و در این گروهبندی موضوعهای درون یک گروه شباهت بسیار به همدیگر داشته و از درون همگن
میباشند ،ولی تفاوت بسیاری با گروههای دیگر دارند.
در این پژوهش تحلیل خوشه ای به روش  K-Meansمورداستفاده قرار گرفت .خوشهها بر اساس هشت متغیر واکنش،
یادگیری ،مهارت ،نتایج ،درآمد ،تولید گوجهفرنگی و سطح تحصیالت شکل گرفت.
نگاره  1نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای را نشان می دهد .همان گونه که مشاهده می شود ،گوجه فرنگی کاران موردمطالعه
بر اساس متغیرهای مذکور به دو گروه تقسیم بندی شده اند که شرح آن در زیر آمده است.
نگاره  .1گروهبندی افراد موردمطالعه از نظر متغیرهای براساس تحلیل خوشهای

گروه اول :گوجه فرنگی کاران مهارت مدار بدون تحصیالت
این گروه  30نفر از افراد موردمطالعه را در بر میگیرد .در این گروه متغیرهایی چون واکنش ،نتایج ،یادگیری ،و سطح
تحصیالت در سطح پایین و نابسامانی قرار دارند .این در حالی است که این گروه از کشاورزان دارای سن و مهارت باالیی هستند.
این مطلب بیانگر این است که کشاورزان مذکور دوره مدرسه مزرعه را در بُعد مهارت کارآمد ،لیکن در بُعد واکنش ،یادگیری و
نتایج از این دور ه ها ناراضی بودند .با توجه به این مطالب ،افراد موردمطالعه گروه اول تنها در بُعد مهارتی دوره های مدرسه مزرعه
را مثبت ارزیابی نموده اند و در دیگر ابعاد (واکنش ،یادگیری و نتایج) دیدگاه مطلوبی پیرامون دوره های مدرسه مزرعه نداشته اند.
گروه دوم :گوجه فرنگی کاران واکنش مدار با تحصیالت
این گروه که معادل  50نفر از گوجه فرنگی کاران موردمطالعه را در بر میگیرد ،جوان و دارای تحصیالت باالتری نسبت به
گروه اول میباشند .این گروه تولید کمتری نسبت به گروه پیشین دارند .افراد پاسخگو ،دوره های مدرسه مزرعه را در بُعد واکنش
و نتایج کارآمد و در ابعاد مهارت و یادگیری ناکارآمد می دانند .این گروه به دلیل تحصیالت باال بر این باورند که یادگیری مؤثری
در دوره های مدرسه مزرعه اتفاق نمی افتد و مهارتی کسب نمی گردد .این موضوع شاید به دلیل جوانی و کمی تجربه و تحصیالت
باال در آنان باشد.
بحث و نتیجه گیری
بر اساس یافته های پژوهش حاضر ،رهیافت مدرسه مزرعه توانسته است واکنش مثبتی را در میان کشاورزان ایجاد کرده و آنها
را راغب نماید که به یادگیری مطالب آموزش دادهشده بپردازند .گوجه فرنگی کاران در این دوره ها با مهارت هایی آشنا شده اند
که با اجرای آن در مزارع خود قادرند در جهت تولید محصول سالم گام برداشته و در ایجاد امنیت غذایی جامعه نقش ایفا نمایند.
مدارس مزرعه ای اثرات بسزایی در ایجاد امنیت غذایی دارند ( .)2014 ,Folke Larsen & Bie Lilleorاین مدارس نشان
داده اند که اثرات مثبتی بر تولید محصوالت و درآمد در بین زنان ،و کشاورزان کم تحصیل و خرده پا در غرب آفریقا داشته است.
همچنین مشارکت در این دوره ها توانسته است درآمد کشاورزانی که زمین های با قطعه های کوچک دارند را افزایش دهد .با توجه
به پاسخ سؤاالت مطرحشده توسط کشاورزان می توان بیان کرد که مدرسه مزرعه توانسته است دانش کشاورزان را افزایش دهد که
این یافته با مطالعات انجامشده توسط ( )2002 .Rola et al(; )2006 .Mancini et alو ( )2007 Davidهمخوانی دارد.
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یکی از عوامل موفق بودن دوره های مدرسه مزرعه مشارکت
خود کشاورزان در فرآیند یادگیری است .آنها خود در این
فرآیند فعاالنه مشارکت دارند و باعث مفید بودن و ثمربخشی
این فرایند می شود که این مطلب را ()2009 .Davis et al
تصدیق میکنند .مدرسه مزرعه باعث افزایش مهارت گوجه
کاران شده که با نتایج مطالعات میرنیام و همکاران ( )1391و
هم چنین نتایج پژوهش (.Anandajayasekeram et al
 )2007و ( )2006 Palisهمراستا میباشد؛ بنابراین ،میتوان
از این دوره ها در میان این قشر از کشاورزان سود برد (Davis
 .)2012 ,.et alاین رهیافت به ارتقای دانش ،بهبود نگرش،
بهبود مهارت ها و سطح آرزوهای کشاورزان انجامیده است که
اثربخش بودن آن را در این حیطه ها نشان می دهد (قربانی
پیرعلیدهی و همکاران1390 ،؛ اتحادی و همکاران.)1390 ،
در کل می توان استنتاج نمود میزان واکنش بهدستآمده
حاکی از رضایت آنها از شرکت در این دوره ها دارد که این
یافته با یافته های مطالعه شاه ولی و فتحعلی بیگلو ()1388
همخوانی دارد.
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که چهار متغیر سن ،سطح
زیر کشت ،میزان اراضی و تولید ،بیش از  38درصد واریانس
متغیر سطح یادگیری را تبیین نمودند و در این میان با توجه
به ضرایب رگرسیونی استانداردشده ( ،)sمتغیرهای تولید و
سن اهمیت و جایگاه مؤثرتری را در تبیین سطح یادگیری
گوجه فرنگی کاران داشته اند .یافته های این بخش از پژوهش
در خصوص سن و اهمیت آن با یافتههای اتحادی و همکاران
( )1390و علی میرزایی و همکاران ( )1389همخوانی دارد.
فزون بر آن ،یافته های تحلیل رگرسیون سطح مهارت نیز
نشان داد که سه متغیر سطح تحصیل ،سابقه کار ،و تولید قادرند
 31درصد از واریانس متغیر وابسته (مهارت) را تبیین نمایند.
ضرایب رگرسیونی استانداردشده متغیرهای مذکور حاکی از
آن است که با یک واحد تغییر در متغیرهای سطح تحصیالت،
سابقه کار و تولید ،به ترتیب  -0/46 ،-0/26و  0/22تغییر در
واریانس متغیر مستقل (مهارت) پدید خواهد آمد .یافته های
این بخش از پژوهش با یافته های اتحادی و همکاران ()1390
و علی میرزایی و همکاران ( )1389در مورد تأثیر متغیر سابقه
کار و سطح تحصیل همخوانی دارد.
پیشنهادها
با توجه به یافته های پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می
گردند:
 با توجه به اینکه بیشتر شرکتکنندگان در ایندوره ها را افراد میان سال و جوان با سطح تحصیالت متوسط
و میزان اراضی متوسط تشکیل دادهاند ،برای ترغیب دیگر
کشاورزان از افراد جوان و کشاورزان پیشرو در این زمینه بهره
گرفته شود تا اثربخشی این دوره ها بهتر فراهم آید.
 تحلیل رگرسیونی سطح مهارت نشان داد کهمتغیرهای تحصیل ،سابقه ،و تولید بیشترین تأثیر را داشته اند
که در برنامه-ریزی این دوره ها باید این سازه ها را مورد توجه

قرارداد.
 دوره های مدرسه مزرعه در استان بوشهر فقط درمورد دو محصول گوجه فرنگی و خرما به اجرا درآمده است که
با توجه به اثربخش بودن آنها پیشنهاد می شود این دورهها،
برای دیگر محصوالت استان ازجمله صیفی جات و گندم و
مرکبات نیز اجرا شود.
 پیگیری دوره های مدرسه مزرعه و تشکیل شبکههای مدرسه ای در استان ضروری میباشد.
 تالش شود برنامه ریزی مدرسه مزرعه برای زنانروستایی در جهت افزایش ظرفیت آنها انجام گیرد.
منابع و مآخذ
 .1اتحادی ،م ،.روستا ،ک ،.و محمدقلی نیا ،ج.)1390( .
عوامل تأثیرگذار بر دانش ،نگرش و مهارت شرکت کنندگان
در رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز نسبت به گسترش فناوری
مدیریت تلفیقی آفات .مجله پژوهش های ترویج و آموزش
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م .)1392( .ارزیابی اثربخشی دوره های داوری و مربیگری از
دیدگاه دانشجویان بر اساس مدل کرک پاتریک .مجله مدیریت
ورزشی ،شماره  ،4صفحات .178-161
 .5حیدری ،ح .)1385( .مدیریت تلفیقی آفات در
منطقه خاور نزدیک «مدرسه مزرعه» راهبردی برای پایداری
تولید و مدیریت آفات .انتشارات برگ زیتون.4-5 ،
 .6سازمان جهاد کشاورزی بوشهر .)1389( .آمارنامه
کشاورزی .چاپ اول ،بوشهر :سازمان جهاد کشاورزی بوشهر.
 .7شاه ولی ،م ،.و فتحعلی بیگلو ،ح .)1388( .ﺑﺮرﺳﯽ
عوامل مؤثر ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ داران از روش مدرسه
مزرعه .فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ،شماره
 ،10صفحات .40 -33
 .8شریفی مقدم ،م .)1387( .راهنمای عملیاتی مدارس
مزرعه ای کشاورزان در ایران .معاونت ترویج و آموزش وزارت
جهاد کشاورزی.
 .9شریفی مقدم ،م .)1388( .سند محتوایی پیشبرد
توسعه کشاورزی ارگانیک ایران با راهبرد عملیاتی IPM/
 .FSSمعاونت ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی.
 .10علی میرزایی ،ع ،.موحدمحمدی ،ح ،.و طهماسبی ،م.
( .)1389بررسی تأثیر طرح مدرسه مزرعه کشاورز بر افزایش
سطح اطالع نخل داران از مباحث مدیریت تلفیقی آفات .مجله
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،شماره  ،4صفحات
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