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مقدمه
امـروزه کالس ها و مراکز آموزشـی تنها مـکان برای تقویت 
دانـش و توانمنـدی فراگیران نیسـتند، بلکـه محیط های خارج 
از کالس نیـز می توانـد بـه عنـوان یـک مـکان آموزشـی بـا 
گیـرد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  بیشـتر  بصـری  جذابیت هـای 
حوزه هـای  کـه  دارنـد  انتظـار  تولیدکننـدگان  کشـاورزان و 
ترویـج و آمـوزش بتواننـد به بهبـود تجارب و اطالعـات آنها در 
خـارج از محیط های آمـوزش رسـمی و در عرصه های تولیدی 
بپردازنـد. زیـرا ممکن اسـت به سـبب محدودیت هـای موجود 
در مراکـز آموزشـی و ترویجـی، امـکان دسـتیابی بـه تجـارب 
دسـت اول و شـخصی بـرای کشـاورزان در ایـن مراکـز وجـود 
نداشـته باشـد. تور آموزشـی به کشـاورزان امکان می دهد که 
از طریق مشـاهده دسـتاوردهای پژوهشـی، وقایـع، فعالیت ها، 
دانـش و  عملـی،  اقدامـات  دسـتگاه ها و  ادوات و  تجـارب، 

توانمنـدی خویـش را افزایـش دهند.
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تعریف تور
تـور در لغـت بـه معنـی، گشـت و سـیاحت اسـت، ولـی 
تعریـف آن در حوزه آموزش عبارت اسـت از: فعالیتی تجربی و 
عملـی، کـه در خـارج از فضـای کالس آموزشـی و ترویجـی و 
کتابخانـه صـورت می گیـرد و شـامل؛  یـا  آزمایشـگاه  حتـی 
دریافـت اطالعـات مسـتقیم و دسـت اول دربـاره یک مسـاله، 
یافتـه پژوهشـی یا تجربـه ارزنده، از طریق مشـاهده، مصاحبه، 
دریافـت  فنـون  سـایر  پاسـخ و  پرسـش و  یادداشـت برداری، 
اطالعـات اسـت. تـور آموزشـی می توانـد شـامل دیـدار از یک 
مزرعـه، باغ، نمایشـگاه، کارخانـه، واحد تولیدی دام و شـیالت 
و... باشـد. در ایـن روش، برنامه ریـزان بـا بـردن فراگیـران بـه 
عرصه هـای واقعـی آنـان را بـا مفاهیـم عینـی و تجـارب اثبات 

شـده آشـنا می سـازند.
همچنیـن می تـوان گفـت که تـور آموزشـی، »مجموعه ای 
از عناصـر شـامل؛ محـل بازدیـد، موضوعـات تخصصـی و فنی، 
نقـل،  حمـل و  اقامـت،  محـل  صاحب نظـر،  باتجربـه و  افـراد 
تغذیـه و ..... کـه از سـوی یـک موسسـه یا شـرکت بـرای یک 
بـر  بتواننـد  آنهـا  تـا  برنامه ریـزی می شـود،  تأمیـن و  گـروه 

اسـاس انتظـارات بـه اهـداف مـورد نظـر دسـت یابند«. 
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امـا در یـک تعریـف عملیاتـی تـور آموزشـی کشـاورزی؛ 
مجموعـه اقداماتـی اسـت که بـا رویکـرد توانمندسـازی، اجرا، 
نظـارت، حمایت و هدایت می شـود، تا بازدیدکننـدگان بتوانند 
از دسـتاوردهای تحقیقاتـی و تجـارب مفید کـه در عرصه های 
تولیـدی عملیاتـی شـده اند بـر اسـاس یـک فراینـد مشـخص 
بازدیـد کننـد، کـه ایـن امـر بتوانـد باعـث تغییـر در نگـرش، 

افزایـش دانـش و حتـی مهـارت آنها شـود. 

اهداف
هدف از برگزاری تورهای آموزشی به شرح ذیل است.

- ارایـه راهکارهـاي تخصصـي در راسـتاي اسـتفاده کارا و 
ثمربخـش از علـوم و فناوري هـاي نویـن

- بـه اشـتراک گـذاردن دانـش و تجـارب فنـی و تخصصي 
)ترویـج فرهنـگ تبـادل تجربـه و دانـش( و تسـهیل ارتباط با 

تولیدکننـدگان برتر کشـور
تولید و  مناسب  الگوي  پیاده سازي  تجربیات  با  آشنایي   -

کشت در عرصه های تولیدی واقعی و معرفي تجارب برتر کشور
- تبـادل دسـتاوردها و تجـارب فنی و تخصصـی در زمینه 
کشـاورزی  مزایـاي  کاربردهـا و  از  بهره منـدي  بکارگیـري و 

حرفه ای
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بکارگیـري و  منظـور  بـه  مناسـب  راهکارهـاي  اجـراي   -
حرفـه ای کشـاورزی  مزایـاي  کاربردهـا و  از  بهره منـدي 

- اجـراي برنامـه توسـعه مهارت هـاي کاربـردي مدیـران، 
بهره بـرداران  کارشناسـان و 

- آشنایي نزدیک با توان مدیریتي، فعالیت ها و موفقیت هاي 
همکاران توانمند در سراسر کشور

- فراهـم نمـودن زمینه هـاي حرکت به سـمت کشـاورزی 
دانش بنیـان و بهبـود و ارتقاي سـطح کیفی تولیـدات موجود

- الگوگیري و الگوپذیري از کشاورزان پیشرو

اصول اجرایی تورهای آموزشی
ترویجـی  آموزشـی و  فعالیت هـای  رونـد  روش هـا و  در 
روش هـای  تـا  چهـره  بـه  چهـره  روش هـای  از  کشـاورزي، 
گروهـی مشـارکتی، نظامـی وجـود دارد کـه تـالش می کنـد 
تـا بـا انتقـال دانـش فنـی و تخصصی باعـث افزایـش کمیت و 
اجـرای  در  زیـادی  مـوارد  در  شـود.  محصـول  کیفیـت 
فعالیت هـای آموزشـی و ترویجـی، بـا وجـود تدویـن اهداف و 
اقدامـات مطلـوب و مناسـب، مخاطبـان بـه دالیـل عدیـده، از 
جملـه نامتناسـب بـودن آموخته هـا با شـرایط واحـد تولیدی 
آنـان، مشـکالت و مسـایل متعـدد تولیـدی و همخوانـی ناچیز 
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روش هـا بـا نیازهای آنـان، اثربخشـی روش ها نامطلـوب بوده 
اسـت. بررسـی دقیـق موضـوع نشـان می دهـد کـه محورهای 
تحقیقاتـی،  یافته هـای  انتقـال  روش،  ایـن  تدویـن  بنیادیـن 
دانـش و تجربـه کشـاورزی بـه کشـاورزان اسـت. در این روش 

بایـد اصـول زیـر مـورد توجـه قـرار گیرند:
1( محوریـت بخش خصوصی در اجرا: در تور آموزشـی 
بخـش خصوصـی به عنـوان واحد انتقـال یافته، دانـش و تجربه 
واحدهـای  فعالیت هـا،  محـور  می شـود و  تلقـی  کشـاورزی 
تولیـدی آنـان و یا واحدهایی اسـت کـه آنها مدیریـت آن را بر 
عهـده دارنـد. همچنین در این روش، برنامه ها در جهت پاسـخ 
بـه مسـائل مدیریتی کشـاورزان و مدیـران واحدهـای تولیدی 
طراحـی و تدویـن مي شـود. کشـاورزان شـرکت کننده در تـور 
مي تواننـد به شـکلی کاماًل تخصصی در خصـوص فعالیت های 
ارائـه شـده و تکنیک هـای مدنظـر بـه منظـور بکارگیـری در 
واحـد تولیـدی خویـش در هربخـش تصمیـم بگیرنـد. در این 
روش، بخـش خصوصـی در تعامل با کشـاورزان و با همکاری و 
مشـارکت بخش آمـوزش و تحقیقات، توصیه هـا و تجارب الزم 
بـرای حل مسـایل و مشـکالت تولیـدی را بـه بازدیدکنندگان 

می کند.  ارائـه 
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2( یادگیـري گروهـي1: در روش تـور آموزشـی انتقـال 
یافته هـای تحقیقاتـی، دانـش فنـی و تجربـی کشـاورزان بـا 
تسـهیلگری و هدایـت کارشناسـان آمـوزش صـورت می گیرد. 
بازدیدکننـدگان پـس از آنکـه تجربـه در قالـب توصیـه یا فن 
در بخـش اجرایـی تـور آموزشـی پیاده سـازی شـده، تصمیـم 
می گیرنـد که بر اسـاس شـرایط تولیدی خـود آن را عملیاتی 
کننـد. حتـی می تواننـد بـه آزمایشـات مقایسـه اي نیـز در 
مـواردی کـه اختالف در شـرایط محـل اجرای تور آموزشـی و 
واحـد تولیـدی آنـان وجـود دارد اقـدام نماینـد. در ایـن روش 
ممکن اسـت برخـی از بازدیدکنندگان نیز تجارب ارزشـمندی 
داشـته باشـند کـه حتـی بـرای برگزارکننـدگان نیـز جدیـد 
باشـد، بنابـر ایـن در طـی تـور آموزشـی ارائـه تجـارب جدید، 
می توانـد منتـج بـه افزایـش محتـوای تور آموزشـی شـود، در 
ایـن حـال یـک گـروه یادگیـري چندجانبـه تشـکیل خواهـد 
شـد کـه این امـر باعث اعتمـاد به نفـس کشـاورزان در انتقال 

دانـش و تجربـه می شـود.
3(  نقـش تسـهیلگری کارشناسـان آمـوزش: در تور 
آموزشـی، کارشناسـان آموزش بـه جای انتقال دانـش و فناوری، 
نقش تسـهیلگری بـرای انتقال دانـش توسـط برگزارکنندگان را 
بـر عهـده مي گیرند و فراینـد یادگیری را در طـی بازدید هدایت 
1- Group Discovery Learning
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کمـک  تسـهیلگر  قالـب  در  آمـوزش  کارشناسـان  می کننـد. 
مي کننـد تـا یافته هـای تحقیقاتـی و تجـارب برگزارکننـدگان 
تبدیـل بـه فـن و تکنیـک قابل انتقـال شـوند. این فنـون در تور 
آموزشـی عملیاتـی می شـوند، تـا بازدیدکننـدگان بتواننـد بـا 
کسـب آگاهـی و دانـش الزم آنهـا را در واحدهـای تولیدی خود 

گیرند. بـکار 
اجـرا توسـط  بـر  نظـارت  4( هدایـت، حمایـت و 
بخـش آمـوزش دولتـی: در تـور آموزشـی بخـش دولتـی 
بیشـتر  بلکـه  نمی کنـد،  دخالـت  اجـرا  در  مسـتقیم  بطـور 
حمایـت، هدایـت و نظـارت بـر اجـرا را بـر عهـده می گیـرد. 
در تـور آموزشـی کشـاورزان ضمـن شـرکت در بازدیـد بایـد 
تـوان تصمیم گیـری بـر مبنـای دانـش و تجربـه کسـب شـده 
تولیـدی  بتواننـد آن را در واحدهـای  بـه دسـت آورنـد و  را 
خـود عملیاتـی کننـد و هماننـد برگزارکننـدگان واحـد خـود 
را مدیریـت نماینـد. مـوارد فـوق بـا مشـارکت جـدی بخـش 
دولتـی بـه عنـوان هدایتگـر، حامـی و ناظـر صـورت می گیرد. 
همچنیـن در ایـن روش فرآینـد یادگیري به شـکلی نظام مند 
همـه ذینفعـان تـور آموزشـی شـامل؛ کارشناسـان، مروجان و 
کشـاورزان را در بـر گرفته و برای افزایش دانـش و آگاهی آنان 

برنامـه مشـخصی را تدویـن و طراحـی می نمایـد.
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5( خودیـاري  و همیاری1: رهیافت تور آموزشـی مبتني 
بر مشـارکت  افـراد عالقمند و دارای دانـش و تجربه در جوامع 
کشـاورزی اسـت. در ایـن روش برگزارکننـدگان ضمـن تالش 
در زمینـه انتقـال و توسـعه تجـارب و دانش فنـی تخصصی به 
کشـاورزان، برنامه ریـزی الزم بـرای جلب مشـارکت محققان، 
سـایر  دانـش و  تجربـه و  دارای  شـرکت های  موسسـات و 
کشـاورزان را نیـز انجـام می دهنـد. در ایـن رهیافـت تـالش 
می شـود تـا کشـاورزان بازدیدکننـده بـا بکارگیـری توصیه ها 
کمیـت و کیفیـت محصوالت خـود را افزایش دهند و به سـایر 

کشـاورزان نیـز در ایـن خصـوص مسـاعدت نمایند.
6( مشـارکت و کار گروهـی: در تـور آموزشـی مبنـای 
محققـان،  شـرکت ها،  موسسـات،  مشـارکت  اقـدام،  اصلـی 
کارشناسـان و کشـاورزان در کنار همکاری بخش دولتی است، 
زیـرا کشـاورزان در فعالیت های مشـارکتی به عنـوان مولفه ای 
تخصصـی و  فنـی و  دانـش  توسـعه  گسـترش و  بـرای  موثـر 
کار گروهـی مـورد توجـه قـرار می گیرنـد. همچنیـن در تـور 
آموزشـی تأکید ویـژه-ای بـر کار جمعی صورت گرفته اسـت، 
تـا بتـوان بـا همـکاری ذینفعـان بخـش دولتـی و غیردولتـی 
نسـبت بـه شناسـایی و تحلیـل مسـایل و ارائه راهکار مناسـب 

نمود.  اقـدام 
1- Self - Help
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7( ترجیـح بـازار: امـروزه بـازار، متقاضـي محصوالتـي 
اسـت کـه ضمـن دارا بـودن کیفیـت، طعـم و رنگ مناسـب و 
مطبـوع، مراقبت هـاي زیسـت محیطـي نیـز در تولیـد آن در 
نظـر گرفته شـده باشـد. کسـب کیفیت هـاي بازارپسـند تنها 
بـا اسـتفاده از روش هـاي پایـدار مقدور اسـت و تور آموزشـی 
اقدامـات و فنونـی را پیشـنهاد مي کنـد کـه پایدارنـد. در ایـن 
سـعي  می گیرنـد و  قـرار   مدنظـر  بـازار  اولویت هـاي  روش 
بـازار  نیازهـای  اولویت هـا و  بـا  مي شـود، اهـداف و روش هـا 

شـود.  منطبق 

انواع تور آموزشی
تـور آموزشـی را از نظـر زمـان می تـوان بـه دو نـوع  زیـر 

کرد: تقسـیم 
1- تـور آموزشـی کوتاه مـدت )روزانـه(: ایـن نـوع 
یـک  از  بازدیـد  ماننـد  موضوعاتـی  شـامل  آموزشـی،  تـور 
مزرعـه، بـاغ، نمایشـگاه، کارخانه و غیره اسـت و چـون تجارب 
دسـت اول و قابل روئیـت را نشـان می دهـد، بـرای کشـاورزان و 
تـور  ایـن  بتـوان  اگـر  اسـت؛  بسـیار مفیـد  بازدیدکننـدگان 
آموزشـی را بصـورت تکمیلـی بـا روش هـای آموزشـی نظـری 

اجـرا کـرد، اثربخشـی آن نیـز افزایـش خواهـد یافـت.
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بازدیـد  )هفتگـی(:  میان مـدت  آموزشـی  تـور   -2
از یافته هـای پژوهشـی یـا تجـارب ارزنـده بـرون اسـتانی یـا 
منطقـه ای در حـوزه کشـاورزی، زمان هـای خاصـی را نیـاز 
دارد. از تـور آموزشـی هفتگـی بـه عنـوان یـک روش موثـر در 
بکارگیـری آموخته هـای نظـری و کاربسـت آن هـا در محیـط 

واقعـی یـاد می شـود.

اجزای تشکیل دهنده تور
بـه منظـور برنامه ریـزی بـرای اجـرای تـور آموزشـی بایـد 
اجـرا  بـرای  شـده و  مشـخص  تـور  تشـکیل دهنده  اجـزای 
آماده سـازی شـوند، ایـن اجـزاء شـامل مـوارد زیـر هسـتند:

الف( محل بازدید )شرکت یا موسسه خصوصی/ 
مرکز آموزش(

محلـی که بـرای برگـزاری تور آموزشـی انتخاب می شـود 
بایـد واجد شـرایط زیر باشـد:

1( برگزارکننـدگان تـور آموزشـی در انتخـاب محـل بایـد 
دقـت کننـد که فضـای الزم بـرای کاربرد، اشـاعه و گسـترش 

فناوری هـا، تجـارب و توصیه هـا را داشـته باشـد.
2( واحـدی کـه برای برگـزاری تور انتخاب می شـود باید از 
نظر شـرایط و امکانات، مشـابه واحدهای بازدیدکنندگان باشد.
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۳( محل برگزاری تور آموزشی باید از منظر شرکت کنندگان 
دارای اشـتهار علمـی و تخصصـی بـوده و مسـئولین آن عالقمند 

به اجرای تور باشـند.
دارای دسترسـی  بایـد  آموزشـی  تـور  اجـرای  محـل   )4
آسـان بـوده و بـه راحتـی در معرض دیـد و روئیت حتـی برای 

رهگـذران باشـد.
5( فناوری هـا، تجـارب و توصیه هـای پیـاده شـده در تـور 
آموزشـی بایـد همخوان با سـطح فناوری های بکارگیری شـده 

باشد. توسـط مخاطبان 
۶( فناوری هـا، تجـارب و توصیه هـای پیـاده شـده در تـور 
آموزشـی باید بـر اسـاس نیازسـنجی منطقـه ای و اولویت های 

ملـی بخـش کشـاورزی انتخاب شـوند.
7( فناوری هـا، تجـارب و توصیه هـای پیـاده شـده در تـور 
آموزشـی با الگوي کلي توسـعه منطقه مغایرت نداشـته باشـد.

در  شـده  پیـاده  توصیه هـای  تجـارب و  فناوری هـا،   )۸
تـور آموزشـی بـا فرهنـگ و سـنن اجتماعـي کشـور منافـات 

نداشته باشـد.
بـه  عالقمنـدان  کـه  شـود  حاصـل  اطمینـان  بایـد   )9
فناوری هـا، تجـارب و توصیه هـای پیاده شـده در تور آموزشـی 
مي تواننـد در حـد الزم بـه ایـن مـوارد در مؤسسـات یـا بازار، 

دسترسـي داشـته باشـند.
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10( فناوری هـا، تجـارب و توصیه هـای پیـاده شـده در تور 
آموزشـی بایـد داراي توجیـه اقتصـادي، اجتماعی یـا فرهنگی 

باشند.
11( کارگروه هـای تخصصـی مراکـز آموزشـی، موسسـات 
تخصصـی و بخـش خصوصـی بایـد در پیاده سـازی و عملیاتی 
آموزشـی  تـور  در  توصیه هـا  تجـارب و  فناوری هـا،  کـردن 

همـکاری نماینـد.
12( برنامه ریزی و اقدام الزم برای اطالع رسانی و مستندسازی 
نتایج توسعه فناوری ها، تجارب و توصیه های پیاده شده در تور 

آموزشی توسط مراکز آموزشی صورت می گیرد.

ب(مرکز آموزش
محیط هـاي آموزشـي بیشـترین اثر و نقش را بـر ذهنیت و 
توانمنـدي فراگیـران بـر عهده دارند. بر این اسـاس اثربخشـی 
رویکردهـای جـاری مراکز آموزشـی مورد تردید  قـرار گرفته و 
محیـط  خالقانه تـر،  طراحـي  بـر  مبتنـی  مراکـز،  طراحـي 
آموزشـی بـا پـالن بـاز، توجـه بـه تمامیـت و جوانـب مختلف 
شـخصیت فراگیـران، جایگزینـي کالس هـاي آرام و منظـم بـا 
محـل بحث هـاي گروهـي و تبدیـل محیط هاي داخـل مراکز 
آموزشـی بـه اجتماعاتـي بـا فضـاي گـرم، امـن و مشـارکتی و 
فعـال شـد. در ادامه تالش بـرای تبدیل فضای واقعی کسـب و 
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کار و تولیـد بـه محیـط آموزشـی نیـز بـه یکـی از اولویت هـا 
تبدیـل شـد، تـا مراکـز بتواننـد در قالـب روش هـای فعـال به 
فراگیـران تجـارب دسـت اول را ارائـه نماینـد. بـر ایـن اسـاس 
رویکـرد تـور می تواند در توانمندسـازی مخاطبان موثر باشـد، 
کـه در ایـن خصـوص مراکـز آموزشـی بایـد وظایـف زیـر را 

انجام دهنـد: 
1( تدوین و ابالغ سیاست ها و دستورالعمل ها.

2( مشـارکت در تعییـن اولویت هـا، فناوری هـا و تجـارب 
مناسـب بـرای پیاده سـازی در تـور آموزشـی

۳( انجـام هماهنگی هـای الزم با برگزارکننـدگان و تعیین 
بازدیدکننـدگان از نظر سـطح توسـعه فناوری

بـه منظـور  بـرای تـور  4( تعییـن کارشناسـان آمـوزش 
تـور  اجـرای  بـر  نظـارت  پیگیـری و  هماهنگـی، 

5( نظارت بر عملیاتی شدن تور بر اساس شیوه نامه اجرائی
۶( تشـکیل کارگروه های فني ویـژه در مرکز برای حمایت 

در هـر یک از زیربخش های موضوعی تورهای آموزشـی
7( بررسی و سنجش اثربخشی تورهای آموزشی 

ج( شرکت یا موسسه برگزار کننده
تـور آموزشـی یکـی از روش هـای اصلی در نمایـش توان و 
ظرفیـت بخـش کشـاورزی در حـوزه تولید اسـت کـه معموالً 
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در سـطح تجـاری اجرایی می شـود و رویکرد آن تبدیل شـدن 
واحدهـای تولیـدی بـه بنگاه هـای تجـاری پایـدار اسـت، تـا 
جایـی کـه اسـتفاده از نهاده هـا، انتخـاب محصـول و ارتبـاط 
تجـاری تحـت تاثیـر تصمیمـات مبتنـی بر بـازار قـرار گیرد. 

موسسـات یـا شـرکت های برگزارکننـده تـور بایـد از نظـر 
تـوان تخصصـی در حـد قابل قبولی باشـند و از نظـر صالحیت 
فنـی و تـوان عملـی نیـز شـرایط الزم را داشـته باشـند، کـه 
تشـخیص ایـن امر بـر عهده مرکـز آمـوزش ناظر خواهـد بود. 
موسسـات یـا شـرکت های برگزارکننـده تـور بایـد از مدیریت 
مناسـبی در برگـزاری تـور برخوردار باشـند؛ آنان بایـد قادر به 
کسـب خالقیت هـا، سـازماندهی تـور و تولیـدات و پیش بینی 
خطـرات و شـناخت بـازار باشـند. برگزارکننـدگان تـور بایـد 
دانـش کافـی در خصـوص مدیریـت بهتـر واحدهـای تولیدی 
داشـته باشـند و بداننـد چگونـه فراینـد تولیـد را بـه بهتریـن 
روش ممکـن طراحـی، سـازماندهی و مدیریـت کننـد. بـرای 
برگزارکننـدگان ایـن مـوارد شـامل مجموعـه ای از تصمیمات 
مدیریتـی اسـت که مرتبـط با چگونگـی تولید، تسـلط بر علم 
سـازماندهی و کنتـرل منابـع بـرای واحـد تولیـدی، چگونگی 
میـزان  مالـی و  منابـع  بـازار، چگونگـی مدیریـت  رقابـت در 
سـرمایه گذاری در تنـوع تولیـد، چگونگـی سـازماندهی بنگاه 

اسـت. تولیدی 
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برگزارکننـدگان  زیربنـای تصمیمـات  اطالعـات مناسـب 
هسـتند و می توانـد نقش مسـتقیمی در بهبـود مدیریت واحد 
تولیـدی داشـته باشـد، مهارت هـای بیشـتر در بهره گیـری از 
داده هـا و اطالعـات موجـب تصمیم گیـری بهتـری از جانـب 

آنـان خواهـد بـود، آنهـا بایـد واجد شـرایط زیر باشـند:
بایـد درک  1( صالحیـت علمـی و تخصصـی: یعنـی 
مناسـبی از مفاهیـم فنـی و تخصصـی تولید تجـاری، اقتصاد و 
داشـته  تولیـدی  واحـد  کار  کسـب و  مدیریـت  در  تخصـص 
باشـند. برگزارکننـدگان نیاز بـه درک مفاهیـم، ابزارها و فنون 
منظـم و مهارت هـای الزم بـرای ارائـه مشـاوره عملـی و مفید 

بـه کشـاورزان را نیـز خواهنـد داشـت.
2( تـوان عملیاتـی و اجرایـی: برگـزاری تور آموزشـی 
نیازمنـد تجربـه و مهـارت کافی در عملیات کشـاورزی اسـت، 
همچنیـن پیش بینـی برگـزاری تـور نیـز نیازمند وجـود افراد 

باتجربـه و متخصـص امور آموزشـی اسـت.
3( توانایـی ایجـاد اعتماد بـه نفس در کشـاورزان: 
برگزارکننـدگان نیازمنـد کسـب احتـرام از جانـب کشـاورزان 
زمینـه  بـا درک  می توانـد  ایـن  کـه  بازدیدکننـده هسـتند، 
فعالیت های تولیدی، درک اندیشـه کشـاورزان و ارائه مشـاوره 
حرفـه ای مطلـوب و قابـل درک انجـام شـود. آنـان نیازمنـد 



دستورالعمل برگزاری تور آموزشی 24

در  بازدیدکننـده  کشـاورزان  بـرای  مناسـب  فضـای  ایجـاد 
بیـان مسـایل واحـد تولیـدی خویـش و موقعیت هـای دشـوار 
هسـتند)به خصـوص در طول بحث هـای گروهـی(، همچنین 
برگزارکننـدگان بایـد آمادگـی ورود بـه بحث در این شـرایط و 

تسـهیل کار گروهـی را داشـته باشـند.
4( توانایـی انتقـال نتایـج تحقیقاتـی یـا تجـارب: 
نبایـد توصیـه کننـد،  تـور آموزشـی صرفـاً  برگزارکننـدگان 
بلکـه بایـد بـه کشـاورزان آمـوزش دهنـد تـا با اسـتدالل های 
موسسـات و  آموزشـی  تـور  در  بگیرنـد،  تصمیـم  اقتصـادی 
شـرکت های مجـری نقـش مربی و آموزشـگر را بر عهـده دارد.

کشـاورزان  چنـد  هـر  مسـئولیت:  احسـاس   )5
بازدیدکننـده خودشـان تصمیـم می گیرنـد کـه چگونـه واحد 
تولیـدی خـود را مدیریـت کننـد، امـا برگزارکننـدگان نیـز 
برخـی از مسـئولیت ها را بـه عهـده دارنـد. بـه همیـن دلیـل 
آنـان بایـد در ارائـه فنون و تکنیک هـا محتـاط و در برابر نتایج 

باشـند. آن مسـئول  پیاده سـازی  از  حاصـل 
6( روحیـه کار تیمـی: شـرکت ها و موسسـات مجـری 
بایـد بداننـد که در تور آموزشـی در یـک گروه با کشـاورزان و 
حتـی کارشناسـان بخش هـای اجرایـی کار می کننـد، بنابـر 
ایـن بایـد قـادر بـه القـای روحیـه کار تیمـی و گروهـی در 

گروه هـای شـکل گرفتـه نیـز باشـند.
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د( موضوعات فنی و تخصصی
تعییـن موضوعات فنی و تخصصی برای تور آموزشـی یکی 
از اولویت هـای اصلـی اسـت، که بایـد توسـط برگزارکنندگان، 
مرکـز آمـوزش و بر اسـاس سیاسـت های بخش صـورت گیرد. 
بخش هـای اجرایـی و تحقیقاتـی می توانند بـه برگزارکنندگان 
تورهـای آموزشـی در زمینه انتخاب موضوعات مشـاوره دهند. 
بـر این اسـاس می توان متناسـب بـا نیازهای بخش کشـاورزی 
شـرکت ها یا موسسـات مطلوب را بـرای برگزاری تـور انتخاب 

کـرد. در تعییـن موضوعـات باید بـه اصول زیـر توجه نمود:
1. متناسب با شرایط و نیازهای بخش کشاورزی باشد.

2. دانـش فنـی تأییـد شـده، یافتـه تحقیقاتـی مصـوب و 
یـا تجـارب آزمـون شـده در این حـوزه بـرای عملیاتی شـدن 

باشـد. وجود داشـته 
۳. در شرایط مخاطبین قابلیت کاربرد و اجرا داشته باشد. 

مدیریـت  بـرای  شـده  تدویـن  فنـون  تکنیک هـا و   .4
واحـد تولیـدی، بایـد متناسـب بـا سـطح پیچیدگـی محیط و 

باشـد.  کشـاورزان  تولیـدی  نظام هـای 
5. هـر تکنیـک یـا فن بایـد بصورت شـفاف تعریف شـود، 
شـرایط پیاده سـازی آن بیـان شـود و مشـخص شـود در چـه 
بایـد اجرایـی  زمانـی، توسـط چـه کسـی و در چـه مکانـی 
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شـود. بهتـر اسـت بـرای تکنیک ها و فنـون جداول مشـخصی 
تدویـن و مراحـل اجرایی هر فـن در جدول تعیین شـود و این 

جـداول در اختیـار بازدیدکننـدگان قـرار گیرد. 

ه( حمل و نقل
این مرحله خود می تواند شامل موارد زیر است.

g ایاب و ذهاب به محل تور
g ایاب و ذهاب در داخل تور
g  ترکیبی از آنها

و( محل اقامت
برنامه ریـزی بـرای اسـکان مدعویـن و مـکان آن بـر عهده 
شـرکت یـا موسسـه مجـری اسـت. ایـن مـکان بایـد کمترین 
فاصلـه بـا محـل برگـزاری تـور را داشـته باشـد و متناسـب با 

مخاطبـان امکانـات الزم در آن مهیـا باشـد.

ز( تغذیه
 انـواع خدمـات بـه منظـور تغییـر ذائقـه بازدیدکنندگان و 
کارگاه  محـل  بازدیـد،  مسـیر  طـول  در  شـرکت کنندگان 
آموزشـی، سـالن اصلـی تـور و تمهیـد صبحانـه، نهـار و شـام 
توصیـه  بـود.  خواهـد  آموزشـی  تـور  بسـته  از  بخشـی  نیـز 
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می شـود کـه در تـدارک تغذیـه در طـول بازدیـد در صـورت 
امـکان از محصـوالت کشـاورزی موضـوع تـور بـرای پذیرایـی 

استفاده شـود.

ح( فضای حرکت بازدیدکنندگان
عرصه هـای  مجموعـه  از  بازدیـد  در  خدمـات  ارائـه 
تولیـدی، نتایـج پژوهشـی و تجربـی و دادن اطالعـات الزم بـه 
بازدیدکننـدگان را شـامل می شـود. فضـای حرکـت بایـد بـه 
گونـه ای جـذاب و هدفمنـد طراحی شـود و موضوعـات مرتبط 
بـا یکدیگر در یک مسـیر پیش بینی شـوند. اسـتفاده از نقشـه 
راهنمـا و ارائه توصیه هـای کاربردی و اثربخش در طول مسـیر 

بـر جذابیـت مسـیر می افزایـد.

ط( جاذبه ها
 برنامه ریـزی بـرای بازدیـد از دسـتاوردهای پژوهشـی و 
تجربـی بـر عهده شـرکت یـا موسسـه مجـری اسـت. انتخاب 
مسـیر مناسـب، تعیین مکان های مناسـب بـرای بحث و حتی 
پذیرایـی در طـول مسـیر، دادن اطالعـات تکمیلـی از طریـق 
بنرهـا و اسـتندها و ... می توانـد بـر جذابیـت بازدیـد بیافزاید. 
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مراحل اجرای تور آموزشی
اجـرای تـور آموزشـی از نظـر برنامه ریـزی بـه سـه مرحله 

زیر تقسـیم می شـود:

الف( فعالیت های قبل از تور آموزشی
 آمادگـی بـرای تور آموزشـی هماننـد آمادگی برای سـایر 
فعالیت هـای آموزشـی اسـت، اما در هـر تور آموزشـی مواردی 
وجـود دارد کـه حتمـاً بایـد به آن توجه شـود. برای بـاال بردن 
کیفیـت تور آموزشـی و جلوگیری از برخی مشـکالت احتمالی 

بایـد در ایـن مرحله اقدامـات زیر بـه عمل آید:
محصولی  موضوعی و  اولویت های  عناوین و  1(تعیین 

برای برگزاری تور آموزشی
بررسـی شـرایط محلی و منطقـه ای و امکان سـنجی درباره 
ویژگی هـای موردنیـاز بـرای پیاده سـازی موضوع هـا، پـس از 
تعییـن اولویـت مسـایل و تعریـف چارچـوب کلـی آن از لحاظ 
فناوری هـای  تولیـد و  اساسـی  موانـع  محصـول،  مشـخصات 
چـون؛  مباحثـی  قسـمت  ایـن  در  می شـود.  انجـام  جدیـد 
سـوابق اجرایـی موضـوع، مطالعـات و تحقیقـات انجام شـده و 
بررسـی های مالـی تحلیـل می شـود )جـدول 1(. هـدف ایـن 
مرحلـه تعییـن نیازهـاي واقعـي گروه هـاي جامعة کشـاورزي 
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مخاطـب اسـت کـه سـرانجام پایـة برنامه هـاي آموزشـي تور 
را تشـکیل خواهنـد داد. ایـن امـر از طریـق مطالعه و بررسـي 
داده هاي دسـت دوم و اجراي ارزیابي هاي مشـارکتي همچون 
نتیجـه  اسـت.  امکان پذیـر  روسـتایي  مشـارکتي  ارزیابـي 
بررسـی های فـوق منتـج بـه انتخـاب موضـوع تـور آموزشـی 
می شـود، کـه بایـد متناسـب بـا شـرایط و قابلیت هـای محـل 
اجـرا )مرکـز آمـوزش( باشـد. محصـوالت و موضوعـات تـور، 
وزارت  سیاسـت های  اولویت هـا و  بـا  بـودن  منطبـق  ضمـن 
متبـوع باید از محصـوالت غالب و اقتصادی منطقه نیز باشـند. 
همچنیـن در هنـگام انتخـاب موضـوع بایـد دقت شـود که در 
ایـن حوزه هـا شـرکت یـا موسسـه داوطلب بـرای اجـرا وجود 

باشد. داشـته 

جدول 1- عناوین موضوعی، زمان و محل اجرا

مجری ردیف
مکان زمانموضوعپیشنهادی

پیشنهادی

شرکت .......1
معرفی ارقام 

مناسب 
گوجه فرنگی

مرکزتیر ماه

شرکت .......2
معرفی 

ویژگی های 
گوسفند 
رومانوف

پردیس ....اردیبهشت

۳...............................................................
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امکانـات و  اسـاس  بـر  بایـد  موضوعـات  تعییـن  از  پـس 
قابلیت هـا و ضرورت هـا نسـبت بـه تعییـن اولویـت و کاسـتن 
اعتبـارات و  میـزان  اسـاس  )بـر  نمـود  اقـدام  آنهـا  تعـداد  از 
امکانـات(، کـه انتخـاب ضروری تریـن موضوعـات نیـز در ایـن 
قسـمت صـورت می-گیـرد تـا بتـوان در تور های آموزشـی به 

آنهـا پرداخـت.
2( بررسی و انتخاب شرکت یا موسسه مجری تور

شـرکت یـا موسسـه عالقمند بـه اجرای تور آموزشـی پس 
از اعـالم فراخـوان توسـط مرکـز آمـوزش می توانـد تقاضانامه 
خـود را مبنی بر راه اندازی تور آموزشـی در یکی از عرصه های 
تولیـدی بخـش دولتـی یـا خصوصـی، به مرکـز آمـوزش ارائه 
کنـد. مرکز آمـوزش، پس از بررسـی های الزم و احراز شـرایط 
فنـی  قابلیت هـای  حرفـه ای و  ویژگی هـای  یعنـی؛  اولیـه، 
متقاضـی، آن را تاییـد یـا رد می کنـد. در صـورت تأییـد اجرا 
توسـط شـرکت مراتـب بـه اطـالع وی رسـیده و مجـوز الزم 
صـادر می شـود. شـرکت یـا موسسـه مجـری منتخـب بـرای 
اجـرای تـور آموزشـی، بایـد واجـد شـرایط و ویژگی هایـی بـه 

شـرح زیر باشـند:
الف- دارای شرایط فنی و تخصصی الزم باشند.

ب- کسـانی کـه بـه عنـوان مجـری گزینـش می شـوند، 
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تفاهمنامـه همـکاری در طرح تور آموزشـی را امضـا می کنند.
ج- در شـرایط برابر، در بین داوطلبان، کسـانی در اولویت 
انتخـاب قـرار خواهند گرفت که شـبکه ارتباطی گسـترده تری 

با کشـاورزان داشته باشند.
مرکـز و  بیـن  قـراردادی  بایـد  مجـری  انتخـاب  از  پـس 
برگزارکننـدگان  شـود.  امضـاء  تدویـن و  تـور  برگزارکننـده 
منتخـب، ضمـن امضای قـرارداد خـود را ملزم بـه رعایت مفاد 
قـرارداد و تـالش در جهـت انتقـال دانش و فناوری هـای جدید 

می داننـد.

 2-1( فراخوان همکاری

مرکـز آمـوزش بـه منظـور شـناخت و تعییـن صالحیـت 
مجریـان اقـدام بـه ارائـه فراخـوان رسـمی بصورت مجـازی یا 
فیزیکـی می نمایـد کـه نمونـه ای از فراخوان می تواند به شـرح 

جدول 2 باشـد:
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جدول 2- کاربرگ فراخوان همکاری

از موسسات، شرکت های عالقمند و کشاورزان دعوت مي شود که 
جهت برنامه ریزي تورهاي آموزشي، موضوع مورد نظر را به معاونت 

آموزش این مرکز اعالم نمایند.
در نظر است در پایان هر سال عالوه بر اطالع رساني پیرامون تجارب 
برتر و تشکیل »بانک اطالعات تجارب و ایده های برتر«، به شرکت ها 
و موسسات برتر مجری تور آموزشی جایزه و تندیس ویژه اهدا شود.

کاربرگ شرکت در برگزاري تورهاي آموزشي
نام موسسه/ شرکت:

موضوعات مدنظر شما برای اجرای تور آموزشی کدام است؟
ویژگی های برجسته موسسه/ شرکت برای موضوع پیشنهادی 

)دستاوردهای شما برای بخش کشاورزی( چیست؟
نام و نام خانوادگی رئیس موسسه یا شرکت: ..........................................

................................
تلفن ثابت: ...............................تلفن همراه: ...................................

نمابر: ...............................

پست الکترونیک:

نشانی:

توجه
- تامین ایاب و ذهاب بر عهده شرکت کنندگان است.

- مدت هر یک از برنامه ها از ساعت ۸:۳0 لغایت 1۶:00 است.
-  تعداد شرکت کنندگان در تور محدود و بر اساس موضوع انتخابی 

تعیین خواهد شد.
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3( ایجـاد کار گـروه مشـترک بیـن مرکـز و واحـد 
مجـری تـور آموزشـی و تعییـن وظیفـه هـر بخش 

   بـه منظـور ایجـاد هماهنگـی الزم در تور آموزشـی، باید 
نقـش و وظیفـه هریـک از بخش هـای مشـارکت کننـده مورد 
بحـث قـرار گرفته و تعیین شـود؛ در نتیجه انتظـار می رود که 
فعالیت هـا بـر اسـاس فراینـدی خـاص در جهت دسـتیابی به 
اهـداف تـور اجـرا شـود. شـرح وظایـف، نمایانگر یـک ارزیابی 
جامـع از هـدف تـور آموزشـی، وظایـف اصلی، مسـئولیت ها و 
اصـول گزارش دهی اسـت. شـرح وظایف شـکل دهنده  مبنایی 
مفیـد اسـت که می تـوان بـر اسـاس آن عملکرد را ارزشـیابی 
کرد، پیشـرفت تور آموزشـی را سـنجید و بر اساس آن قضاوت 
انعطاف  پذیـری  امـکان  سـاختاریافته  وظایـف  شـرح  نمـود. 
در اهـداف و روش هـای اجرایـی را مهیـا می کنـد و بـه جـای 
انجـام امور موازی توسـط واحدهـای مختلف باعـث هم افزائی 
می شـود. موفقیت تور آموزشـی در گرو این اسـت که مجریان 
تـا چـه انـدازه مأموریـت، چشـم انداز، ارزش هـا و مقصدهـا از 

ایجـاد تـور آموزشـی را بطور روشـن و واضـح درک کنند.
4( انتخاب و دعوت از مدعوین

بـا در نظـر گرفتـن اصـل تعمیم پذیـری، بایـد در انتخاب 
کشـاورزان بازدیدکننـده نهایـت دقت به عمل آید تـا در ادامه 
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برنامـه بتـوان اثربخشـی الزم و پیش بینـی شـده را بـه دسـت 
آورده و در صـورت امـکان بـا اسـتفاده از همکاری و مشـارکت 
ایـن افـراد، بـه اشـاعه موضـوع سـرعت بخشـید. ایـن واحدها 
معمـوالً توسـط خـود مجریـان انتخـاب و دعـوت بـه همکاری 
می شـوند، گاهـی نیز مروجـان و کارشناسـان اجرایـی در این 
امـر بـه مجریـان کمـک می کننـد. کشـاورزان بازدیدکننـده، 

بایـد واجـد شـرایط ذیل باشـند:
قـرار  تور هـا  طـرح  در  شـمول  اولویـت  در  کسـانی   -1
می گیرنـد کـه عـالوه بـر داشـتن شـرایط فنـی الزم) نـوع 
محصـول، ابعـاد اقتصادی واحـد تولیدی، داشـتن حداقل های 
امکانـات تولیـد و ...(، داوطلـب و عالقمنـد بـه شـرکت در تور 

آموزشـی باشـند.
2- فاصلـه مکانـی واحدهـای بازدیدکننـده، حتی المقدور 
بایـد نسـبت به محل برگـزاری، نزدیـک و از نظر شـرایط فنی 

مشـابه محـل اجرای تور باشـد.
۳- در هـر تـور آموزشـی تعـداد بازدیدکننـدگان متاثـر از 
عوامـل متعددی چـون نوع محصـول، امکانات مجـری، فاصله 
بـا واحد مجری و ... اسـت؛ لذا تعداد دقیـق بازدیدکنندگان، بر 
اسـاس نظـر مجریـان و امکانات پذیـرش آنها تعیین می شـود. 
بـا ایـن وجـود پیشـنهاد می شـود بـرای هر تـور آموزشـی در 
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صـورت داوطلـب بـودن تعداد زیـادی از کشـاورزان، گروه های 
یادگیری تشـکیل شود.

4- بازدیدکنندگان باید مشـتاق مشـارکت در تور باشـند و 
بتواننـد بعنـوان مطلعیـن موضوعـی یـا محصولـی بـراي بقیه 

گروه هـای کشـاورزان عمـل کنند.

4-1( نحوه ثبت نام

عالقمنـدان مي تواننـد جهـت شـرکت در ایـن برنامه هـا، 
هزینـه حضور را به حسـاب شـماره................. بانک کشـاورزي 
بـه نام »مرکـز آمـوزش .............« واریز نموده و رسـید آن را به 
همـراه کاربـرگ ثبـت نام بـه نمابر شـماره ........ و یـا به آدرس 
مرکـز...................، معاونـت آموزش، ارسـال نماینـد )جدول ۳(.

 هزینـه حضـور در تور)شـهر محل مرکـز آمـوزش(: ........... 
هـزار تومان

هزینـه حضـور در تور )خارج از محل شـهر مرکز آموزش(: 
............... هزار تومان
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جدول ۳- کاربرگ ثبت نام

نام موسسه/ شرکت:......................................................
واحد سازمانی: .....................................

نام و نام خانوادگی: ............................................  
سمت سازمانی: ............................................

تلفن ثابت: .............................. 
تلفن همراه: ...............................

نمابر: ....................................

نشانی پست الکترونیکی: ...............................................................

نشانی پستی: ................................................................................

مایل به شرکت در کدام تور یا تورها می باشید؟ )ذکر موارد(

تاریخ ارسال: ..............................                            
                                                          امضاء

 
5( تدویـن محتـوی فنـی و تخصصی بـرای ارائه در 

تور آموزشـی
محتـوای تـور آموزشـی بایـد بر اسـاس نیازهـا، احتیاجات 
کشـاورزان و کارشناسـان و توانایـی آنهـا در جـذب اطالعـات 
تدویـن گـردد. شناسـایی نیازهـای آموزشـی موجـود بـرای 
بایـد  محتـوا  اسـت.  اهمیـت  دارای  تولیـدی  واحدهـای 
قابل انعطـاف، جامـع و تقاضـا محـور باشـد. موضوعـات جدید 
نیـز بایـد در زمینه مدیریـت تجاری واحدهـای تولیدی مطرح 
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شـود، کـه شـامل؛ مذاکـرات در مبادلـه قـرارداد، کیفیـت و 
امنیـت تولیـد، توسـعه تکنولـوژی و راه یابـی به بازار مناسـب 
اسـت. از طرفی موسسـات و شـرکت های برگزار کننـده دارای 
یافته هـای جدیـد و دانـش فنی و تخصصـی مطلـوب در حوزه 
تخصصـی تـور هسـتند که بایـد تبدیل بـه محتـوای کاربردی 
قابـل انتقـال شـود. اما ایـن واحدها نیـز نیازمند اعمـال برخی 
از توصیه هـای تحقیقاتـی در برگـزاری تـور هسـتند، که منبع 
ایـن محتـوا مبادی تحقیقاتی هسـتند. در تدویـن محتوا برای 

تـور آموزشـی بایـد بـه اصول زیـر توجـه نمود:
g  برگرفتـه از نتایـج تحقیقات یا تجارب ارزشـمند بوده و

متناسـب با موضوع و شـرایط منطقه باشد.
g  حـاوی مطالـب )علمـی، فنـی و...( معتبـر و صحیـح
. شد با
g  کاربردی و در سـطح واحدهای تولیدی بازدیدکنندگان

قابل پیاده سـازی باشد.
g  رویکردهـای تولید تجاری و کشـاورزی دانش بنیان در

آن رعایت شـود.
در تـور آموزشـی دانش و تجربه برگزارکننـدگان مهمترین 
بخـش از محتـوا را بـه خـود اختصـاص می دهـد، کـه ایـن 
محتـوا بایـد گـردآوری، تدویـن و اولویت بنـدی شـود. محتـوا 
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بایـد سـاده نگاشـته شـده و حجـم معقولـی داشـته باشـد و 
دارای رویکـرد مشـاوره و تجربیات تحقیقاتـی و کاربردی برای 

بازدیدکننـدگان باشـد. 
6( تبدیـل محتـوی بـه تکنیک هـا و فنـون قابـل 

تور در  اجـرا 
یافته هـای تحقیقاتـی، دانـش فنـی و تجربـی موسسـات و 
شـرکت های برگزارکننـده بـرای پیاده سـازی در تور آموزشـی 
بایـد در قالـب فنـون سـازماندهی شـوند، تا تـوان انتقـال آنها 
وجـود داشـته باشـد. بـه ایـن منظـور جلسـه ای بـا حضـور 
برگزارکننـدگان، مرکـز آمـوزش و نماینـده بخـش تحقیقاتـی 
مربوطـه تشـکیل می شـود تـا بـر اسـاس شـرایط کشـاورزان 
توصیه هـاي مربـوط بـه فراینـد تولیـد، در قالب یـک مجموعه 
تدویـن شـوند. بدیهـی اسـت کـه بر اسـاس شـرایط ویـژه هر 
تـور آموزشـی تعـدادی از ایـن توصیه هـا در هـر فصـل تولید 
عملیاتی خواهد شـد. ممکن اسـت قبل از اجرای تور آموزشـی 
بتـوان بـا همـکاری مروجـان یـک مطالعـه پیمایشـي بـراي 
تعییـن نیازهـا و شـکاف هاي موجـود در دانـش و اطالعـات و 
مهارت هـاي کشـاورزان نیـز انجـام داد، کـه ایـن امـر رویکـرد 

فنـون تـور آموزشـی را تعییـن نماید. 
بـراي سـازماندهي فعالیت هـاي تور آموزشـی یـک جدول 
ماتریسـي سـاده طراحـي می شـود. در ایـن جـدول مراحـل 
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مدیریتـي  فعالیت هـاي  عمـودي و  محـور  در  آموزشـی  تـور 
)تکنیک هـا و فنون تخصصـی( در محور افقي قـرار می گیرند، 
بدین ترتیب مشـخص می شـود کـه در هر یـک از مراحل تور 
چـه فعالیت هایـی بایـد انجـام شـود و چـه مهارت هایـي برای 
انجـام آن الزم اسـت. پـس از هـر مرحلـه ارائـه توصیه هـای 

جدیـد بـه بازدیدکننـدگان مـورد بررسـی قـرار می گیرد.

6-1( طراحی برنامه های عملیاتی

همـه اقدامـات تـور آموزشـی برای رسـیدن به هـدف باید 
در قالـب برنامـه عملیاتـی انجـام گیـرد. بـا توجـه بـه اهـداف 
کمـی تعییـن شـده برای هـر تور بایـد برنامـه کاملی شـامل؛ 
مهمانـان ویـژه، گـروه هـدف، فعالیت هـا و اقداماتـی کـه باید 
انجـام گیـرد، زمانبنـدی فعالیت هـا و ... تدوین و به مـورد اجرا 
گذاشـته شـود. در طراحـی برنامـه عملیاتـی بایـد بـه نتایـج 
بخش نیازسـنجی و شـناخت مسـایل و مشـکالت توجـه نمود. 
برنامه ریـزي  اهـداف،  موضـوع و  شـدن  مشـخص  بـا 
عملیاتـي بـا تاکیـد بـر روي کارایـي و بازدهي و تأمیـن منافع 
برنامـه عملیاتـي رویکـرد  بازدیدکننـدگان شـروع می شـود. 
تبدیل عینـی نتایج تحقیقاتی، دانش و تجربـه برگزارکنندگان 
توضیـح  را  روشـي  تدویـن و  را  آموزشـی  تـور  در  بـه عمـل 
مي دهـد کـه بازدیدکننـدگان بـکار مي گیرنـد، تـا بـه اهداف 
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دسـت پیـدا کننـد. یـک برنامـه عملیاتـي شـامل مجموعه اي 
از گام هـاي اجرایـی اسـت کـه انجـام مي گیـرد تا اهـداف تور 
محقـق شـود. جـدول 4 نمونـه ای از برنامه عملیاتـی برای تور 

آموزشـی از نشـان می دهـد.
در هر گام عملیاتي  باید اطالعات زیر را پیگیری نمود:

چـه اقداماتي باید انجام شـود؟ )پیش بینـی فعالیت ها،  9
بـر اسـاس بنـد 1، کـه متناسـب بـا هـر نیـاز یـا مسـاله بایـد 

فعالیـت تعریف شـود(.
اسـت و  9 بـا چـه کسـانی  اقدامـات  انجـام  مسـئولیت 

مخاطـب دریافـت دانـش تجربی و فنی چه کسـاني هسـتند؟ 
)پیش بینـی عامـالن اجرایـی و ذینفعـان؛ کشـاورزان و عوامل 

اجرایـی دولتـی(.
اجـرا  9 مکانـی  چـه  در  شـده  پیش بینـی  اقدامـات 

می شـود؟)پیش بینی موقعیـت مکانـی تـور، شـرایط مکانـی 
تـور چگونـه باشـد تـا حداکثـر بهـره وری و دسترسـی بـه آن 

وجـود داشـته باشـد(.
اقدامـات و فعالیت هـا در چـه زماني انجـام می گیرند و  9

هـر فعالیـت چه زمانـي بطـول مي انجامند)پیش بینـی زمانی، 
اقدامـات بایـد بـه گونـه ای طراحـی شـوند کـه امـکان اجـرا 

توسـط بازدیدکننـدگان وجود داشـته باشـد(.
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محصول یا موضوع تور آموزشی

نام شرکت یا موسسه مجری و وسعت اجرای فعالیت

تعداد بازدید کنندگان

مهمترین مساله یا مشکل موجود بازدیدکنندگان

هدف کمی یا کیفی تور

پیش بینی زمانی برای بازدید و دستیابی به اهداف

فعالیت ها و گام های اجرایی در تور 
آموزشی و زمان انجام آن

نام مجری بازدید و نقش او

نام محقق و نقش او

نام کارشناس آموزش و نقش او

برگزاری مراسم اختتامیه

ارزشیابی از بازدیدکنندگان

 جلسه افتتاحیه تشریح تور و بیان اهداف

توزیع بروشورها، نشریات و لباس ویژه

بازدید از سایت اولیه و ارائه توضیحات

پرسش و پاسخ با بازدیدکنندگان

ارائه توضیحات توسط محققان مربوطه

جمع بندی و عزیمت به سایت بعدی

روش هـای انجـام کار بایـد تعییـن شـود )پیش بینـی  9
روش هـای انجـام کار(.

جدول4- نمونه ای از برنامه عملیاتی تور آموزشی



دستورالعمل برگزاری تور آموزشی 42

7( ایجاد گروه نظارت فنی
کارگروه هـای فنـي ویـژه برای نظـارت بر هر تـور در مرکز 
آمـوزش تشـکیل می شـود و ضمـن بررسـي کارشناسـي روند 
اجرایـي فني تورها متناسـب با شـرایط اقلیمـي مرکز مجری، 
راهکارهـا، توصیه هـاي علمـي و تجـارب را احصـاء و پـس از 
بررسـی و تأییـد در اختیـار تـور قـرار می دهنـد. همچنیـن 
تجربیـات و دانـش منتقـل شـده توسـط هـر تـور را بررسـي و 
ضمـن مستندسـازي در اختیار سـایر مناطـق و نیز بخش هاي 
تحقیقاتـي بـراي اسـتفاده علمـي و اجرایي و برنامه ریـزي قرار 
بخش هـاي  نماینـدگان  را  گـروه  ایـن  اعضـاي  داد.  خواهـد 
مرکـز  کارشناسـان  مرتبـط،  اجرایـی  کارشناسـان  مجـری، 
آمـوزش و تحقیقات تشـکیل مي دهنـد و بر روند پیاده سـازی 

اقدامـات فنـی و تخصصـی هـر تـور نظـارت می کنند.
8(پیگیری و نظارت بر پیاده سازی فنون موردنظر و 

پایش آن
فنـی  دانـش  تحقیقاتـی و  یافته هـای  تبدیـل  از  پـس 
برگزارکننـدگان بـه فنـون و بررسـی قابلیت عملیاتی شـدن در 
واحدهـای تولیدی کشـاورزان بازدیدکننده، گـروه نظارت فنی 
بـر نحـوه صحیـح اجرای تور نظـارت می کنـد. در این خصوص 
ممکن اسـت نیـاز به تدوین دسـتورالعمل های اجرایی یا فنی و 
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تخصصـی در قالـب توصیه هـای فنـی به تفکیـک محصوالت و 
موضوعـات مـورد نظـر )دسـتورالعمل فنـی مـورد اجـرا در تور 
آموزشـی مشـتمل بر یافته هـای تحقیقاتـی، توصیه های فنی و 

تخصصـی و تجارب ارزشـمند مجریان( اسـت. 
عـالوه بـر پیگیري اجراي اهـداف، مقاصـد و برنامه ها، باید 
عملکردهـا را نیـز در هـر یک از بخش های مـورد بازدید پایش 
شـود. نتایـج سـنجش عملکـرد می تواند بـه صورت جـدول یا 

نمودار نشـان داده شود. 
انجـام  ثبـت نحـوه  واقـع نظـارت، سـنجش و  پایـش در 
فعالیت هـا اسـت تـا از آن طریـق برنامـه کنتـرل شـود. در 
زمـان پایـش برنامـه عملیاتـي بایـد به زمان، شکسـته شـدن 
اجـرای تـور بـه مراحل مختلـف، تعیین مسـئول اجرایـی تور، 
وجـود منابـع موردنیاز، جزئـي نمودن برنامه اجرایـي به میزان 
کافـي، تناسـب برنامـه با اهداف و تسـهیل رسـیدن بـه مقصد 

نمود. توجـه 
بطـور کلـي مي توان گفت پایـش، اطالعاتي براي مقایسـه 
فعالیت هـا بـا اسـتانداردهای راه انـدازی تـور آموزشـی فراهم 
مي کنـد کـه بـه دنبـال آن بـراي رفـع نواقـص، کنتـرل انجام 
مي شـود. از نشـانه هاي یک پایش موفق، ارتباطات مناسـب و 
گزارش دهـي و گزارش گیـري بموقـع و دقیـق اسـت. پایـش 
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بایـد جامـع، پویـا، گویا و موثـر باشـد و نتایج حاصـل از آن به 
همـه اعضـاي درگیر در راه اندازی تور آموزشـی بازخورد شـود.

9(تعیین و تعریف اقدامات
اقدامـات تدوین شـده بایـد حداکثر مطلوبیت و اثربخشـی 
بـرای کاهـش فاصلـه کشـاورزان بازدیـد کننـده بـا محتـوای 
تـور  در  اقدامـات  باشـد.  داشـته  را  برگزارکننـدگان  مدنظـر 
آموزشـی براسـاس تجارب برگزارکننـدگان و نتایـج یافته های 
تحقیقاتـی و فراینـد تولیـد و نیـاز بخـش کشـاورزی طراحی و 
اقدامـات  ایـن  اصلـی  کننـده  تدویـن  می شـود.  تدویـن 
برگزارکننـدگان تـور در مشـارکت بـا مرکـز آمـوزش و بخـش 
تحقیقـات و بـر اسـاس نیازسـنجی انجـام شـده از واحدهـای 
کشـاورزان  سـطوح  اسـت  ممکـن  می باشـند.  تولیـدی 
بازدیدکننـده یکسـان نباشـد بنابـر این بهتر اسـت بـا مطالعه 
فـرم درخواسـت شـرکت کنندگان اقـدام بـه تشـکیل گـروه 
نمـوده و بـرای هـر گروه بـه فراخور سـطوح افـراد آن اقدامات 

متفاوتـی پیش بینـی کـرد. 
بـه دلیـل عملی و کاربـردی بـودن دانش فنـی و تخصصی 
برگزارکننـدگان و مشـاهده نتایـج عینـی آن در عرصه هـای 
تولیـدی، پذیـرش توصیه هـا بسـیار راحت تـر از توصیه هـای 
کارشناسـی خواهـد بـود، بـه ایـن دلیـل پیش بینی می شـود 
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کـه دسـتیابی بـه اهـداف تـور آموزشـی بـا توجـه به شـرایط 
بازدیدکننـدگان بـه سـادگی محقق شـود.

پـس از مرحلـه برنامه ریـزی و قبـل از شـروع بازدیـد الزم 
اسـت مـوارد زیر نیـز بررسـی و تایید شـود:

g  مشـخص و تـور  مـدرس  یـا  تـور  هماهنگ کننـده 
شـود. تأییـد  آمـوزش  مرکـز  توسـط  وی  صالحیـت 

g  بـرای تـور بنر مناسـب اطالع رسـانی تدوین شـود و در
مکان مناسـب نصب شـود.

g  ًقبـل از شـروع بازدیـد، سـاعت و تاریـخ بازدیـد دقیقـا
بـه مسـئوالن محـل مـورد بازدیـد اعـالم شود.سـواالتی کـه 
دهنـد و  پاسـخ  بایـد  آموزشـی  تـور  ضمـن  در  کشـاورزان 

همچنیـن نقشـه بازدیـد تهیـه، تنظیـم و تکثیـر شـوند.
g  نـوع لبـاس و وسـایلی کـه بـرای تـور آموزشـی الزم و

ضـروری اسـت معیـن و مشـخص شـود.

ب( فعالیت های ضمن تور آموزشی
از هنـگام حرکـت بـرای تـور آموزشـی، راهنمای تـور باید 
فعالیت هـای کشـاورزان را کامـاًل زیـر نظـر گرفتـه و هدایـت 
کنـد. او بایـد بـرای اخـذ تجـارب یـا مشـاهده دسـتاوردهای 
پژوهشـی در طـول بازدیـد برنامه هایـی در نظـر بگیـرد، مثاًل 
می توانـد در مـورد یافته هـای پژوهشـی، ارقـام مـورد بازدید، 
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مناطـق مناسـب بـرای کاشـت در داخـل اتوبـوس یـا وسـیله 
نقلیـه بحثـی ترتیـب دهـد و ایـن بحـث را بـرای آگاهـی و 
یادگیـری بیشـتر، شـخصاً هدایـت کنـد. راهنمـای تـور بایـد 
نقشـه ای از مسـیر بازدیـد،  طراحی و برخـی از مکان ها را برای 
پاسـخ گویی و بحـث بـا عالمـت مشـخص کنـد، تا کشـاورزان 
می بینـد،  مسـیر  در  کـه  اطـراف،  پدیده هـای  بـه  دقـت  بـا 
توجـه نمـوده و سـوال مـورد نظـر راهنمـا را پاسـخ دهنـد. 
پـس از رسـیدن بـه محل و آشـنایی بـا محققـان، کشـاورزان 
پیشـرو و برگزارکننـدگان تـور، بهتـر اسـت بـدون هـدر دادن 
زمـان، بازدید را آغاز و سـعی شـود کـه؛ بازدید را طبـق برنامه 
زمانـی پیش ببـرد و جریان بازدیـد را به گونـه ای هدایت کند 
کـه همـه کشـاورزان در جمـع آوری اطالعات شـرکت داشـته 
باشـند. بایـد توجـه داشـت کـه انجـام همـه فعالیت هـا طبق 
برنامـه پیش بینـی شـده بسـیار مشـکل اسـت، زیـرا ممکـن 
اسـت عالئـق کشـاورزان، نـوع کشـت و اقلیـم کشـاورزی آنها 
بـا یکدیگـر متفـاوت باشـد، بـه همیـن دلیـل در همـه حـال 
انعطاف پذیـری در اجـرای برنامـه را نبایـد از نظـر دور داشـت.

راهنمـای تـور در حیـن بازدیـد اطمینـان از جمـع آوری 
پاسـخ ها، گـردآوری مطالـب و... حاصـل نمایـد و رونـد پاسـخ 

بـه سـوال ها را پیگیـری کنـد.
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1( عزیمت به محل برگزاری تور
در صورتـی کـه عزیمـت بـه محل تـور به صـورت گروهی 
انجـام شـود، از زمـان صرف شـده برای رسـیدن بـه محل تور 
نیـز باید اسـتفاده شـود. در ایـن خصوص بهتر اسـت راهنمای 
تـور مطالـب کلـی در خصـوص وضعیـت تـور، اهـداف کلـی، 
برگزارکننـدگان و فناوری هـای جدید را ارئه نمایـد. با دریافت 
تجـارب بازدیدکنندگان در طول مسـیر ضمـن برقراری ارتباط 
بـا آنهـا، تجـارب برتـر و قابـل طـرح در زمـان بازدیـد را نیـز 
شناسـایی می کنـد. راهنمـای تـور می توانـد در طـول مسـیر 
بـا شـروع پرسـش و پاسـخ یک بحـث کارشناسـی و فنـی را با 
هـدف مشـخص راه انـدازی و آن را مدیریـت و هدایـت نمایـد. 
گاهـی نیز نقشـه مسـیر مـورد بازدید و بخش هـای مختلف آن 
تشـریح می شـود تـا بازدیدکننـدگان بـر اسـاس نیاز و سـلیقه 

بخش هـای موردنظـر را شناسـایی و تعییـن کنند. 
2( برگزاری جلسه افتتاحیه

اطالع رسـانی،  منظـور  بـه  افتتاحیـه  جلسـه  برگـزاری 
اسـت  فعالیت هایـی  اقدامـات و  تشـریح  تـور و  اهـداف  بیـان 
کـه مـورد بازدیـد قـرار می گیـرد، همچنیـن تعـدادی از افراد 
صاحب نظـر و صاحب نفـوذ که تـوان تأثیرگذاری بـر مخاطبان 
را دارنـد، یـا دارای مسـئولیت اجرایـی، تحقیقاتی یا آموزشـی 
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در حـوزه موضوعـی تـور هسـتند، نیـز با سـخنرانی کوتـاه در 
زمینـه اهـداف تـور مشـارکت می کننـد. هـدف از برگـزاری 
چنیـن جلسـاتی، برقـراری اعتمـاد، ایجـاد ارتبـاط بهتـر بـا 
بازدیدکننـدگان و حصـول اطمینـان از انجـام بهینـه فعالیـت 
تـور آموزشـی اسـت. از آنجـا کـه مبادلـه اطالعـات، از اهمیت 
باالیـی برخـوردار اسـت، اطالعاتی کـه جنبه عمومی داشـته و 
بایـد توسـط همـه راهنمایان تورها ارائه شـود، معموالً توسـط 
برگزارکننـدگان در ایـن بخش بصورت عمومی بیان می شـود. 
افتتاحیـه نقشـه بازدیـد، ایسـتگاه  های پرسـش و  در جلسـه 
پاسـخ و سـایر مـوارد تکمیلـی نیـز مورد بحـث قـرار می گیرد. 
ایـن جلسـات بیشـتر از نـوع جلسـات توجیهـی هسـتند و در 
راسـتای توجیـه افـراد حاضـر در جلسـه در خصـوص نحـوه 

اقـدام یـا رونـد یـک فعالیت تشـکیل می  شـوند.
نقشـه  لبـاس و  نشـریات،  بروشـورها،  توزیـع   )3

بازدیـد
تهیـه  سـنتی  صـورت  بـه  اغلـب  نشـریات  بروشـورها و 
زیـادي  تناسـب  کشـاورزان  نیـاز  بـا  معمـوالً  می شـوند و 
نـدارد. بـه منظـور انجـام بهتـر مدیریـت تـور آموزشـی ابـداع 
ابـزار و مـواد آموزشـي موثرتـر موردنیـاز اسـت، تـا بتوانـد بـا 
تصاویـر، نمودارهـا و اشـکال، مفاهیم را به شـیوه مناسـب تری 
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منتقـل نمـود. مـواد آموزشـی بـرای ارائـه محتـوای تکمیلـی 
نشـریات  آکاردئونـي،  نشـریات  شـامل؛  بازدیدکننـدگان  بـه 
معمولـي و رسـانه هاي اطالع رسـاني سـاده براي ارائـه مباحث 
مـورد نظـر مدیریـت تـور آموزشـی بوده و توسـط محققـان یا 
متخصصیـن موضوعی تولید می شـوند. در این مـورد می توان 
عـالوه بر دسـتورالعمل های فنی و نشـریات ترویجـی به موارد 

زیـر نیـز بـه عنـوان پشـتیبان اشـاره نمود: 
g  تک برگي هـاي اطالع رسـاني تولیـد شـده در زمینـه

تخصصـی تور آموزشـی
g کاربرگ هاي ثبت رکوردها برای بازدیدکنندگان
g  کتابچه هـا و بروشـورهاي طراحـي و چـاپ شـده برای

ارائـه اطالعـات تکمیلی برای آینده بدیهی اسـت که رسـانه ها 
بـه عنـوان ابـزار اطالع رسـانی و انتقـال پیـام در فعالیت هـای 
آموزشـی، دارای اهمیـت بسـیاری هسـتند. در حـوزه تور های 
آموزشـی نیز فعالیت رسـانه ای، در راسـتای افزایـش آگاهی و 
تخصصـی و  اطالعـات  دانـش و  نشـر  نیـز  فرهنگ سـازی و 

توانمندسـازی مهارت هـای مـورد نیـاز صـورت می گیـرد. 
گاهـی برگزارکننـدگان تمایـل دارنـد که به منظـور نظم و 
انضبـاط بیشـتر از لباس های متحدالشـکل و یکسـان اسـتفاده 
نماینـد، کـه بهتـر لبـاس بـه همـراه کاله داخـل یـک پک به 
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همـراه لـوازم کمک آموزشـی در هنـگام ثبت نام توزیع شـود. 
همچنیـن بـه منظـور اطالع رسـانی از بخش هـای مختلف تور 
نیـز برخـی از برگزارکننـدگان اقـدام بـه تدوین و چاپ نقشـه 
راهنمـای تـور آموزشـی می کننـد، کـه باعـث ایجـاد نگـرش 
جامع نسـبت بـه تـور و درک کلیـت از انجام بازدید می شـود، 

کـه نقشـه نیـز در ایـن مرحلـه توزیع خواهد شـد.
4( بازدید از سـایت ها بر اسـاس برنامه و توضیحات 

تور راهنمای 
بازدیـد بر اسـاس نقشـه و با هماهنگـی راهنمای تـور آغاز 
می شـود و بهتـر اسـت محقـق موضوعـی نیـز تیـم را همراهی 
نمایـد. از هنـگام شـروع بازدیـد، راهنمـای تـور و محقـق باید 
نشـریات و  بـه  آنـان  ارجـاع  الزم و  توضیحـات  ارائـه  ضمـن 
بروشـورها، نـوع برخـورد بازدیدکننـدگان و فعالیت هـای آنان 
را کامـاًل زیـر نظـر گرفتـه و هدایـت کننـد. راهنمای تـور باید 
بـرای بازدیـد از هـر سـایت برنامه هایـی را در نظـر بگیـرد و 
بازدیـد را طبـق برنامـه زمانـی پیش ببـرد و جریـان بازدید را 
بـه گونـه ای هدایـت کند که همـه بازدیدکننـدگان در جریان 
کامـل یافتـه یـا تجربـه ارائـه شـده قـرار گیرنـد. بایـد توجـه 
داشـت کـه انجـام همـه فعالیت هـا طبـق برنامـه پیش بینـی 
شـده بسـیار مشـکل اسـت، زیرا ممکن اسـت عوامل متعدد و 
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مختلـف روال طبیعـی برنامـه را بـه هم بزنند؛ بـه همین دلیل 
در همـه حـال انعطاف پذیـری در اجـرای برنامـه را نبایـد از 
نظـر دور داشـت. راهنمـای تـور و محقـق مربوطـه در حیـن 
بازدیـد بایـد اطمینـان حاصل کنند کـه بازدیدکننـدگان همه 
تجـارب و فنـون هـر بخـش را دیـده و درک کرده انـد. در ایـن 
مرحلـه بـا توجـه بـه سـواالت و دیدگاه هـای بازدیدکننـدگان 
بایـد فرمـت پرسـش ها بـرای مرحلـه بعـدی را تدویـن کنند.

5( استقرار در ایستگاه پرسش و پاسخ
پس از بازدید از سـایت، بازدیدکنندگان با حضور راهنمای 
تـور و محقـق مربوطه در محلـی که برای اسـتراحت و پذیرایی 
تعیین شـده و ایسـتگاه پرسش و پاسـخ نامیده می شود، تجمع 
می کننـد تـا بـا شـیوه ای خـاص بازدیـد از سـایت را تحلیـل 
کننـد. پرسـش و پاسـخ یکـی از روش های آموزشـی اسـت که 
بـه وسـیله آن، بازدیدکنندگان به تفکر دربـاره مفهومی جدید 
یـا بیـان تجـارب و دیدگاه هـای خویـش تشـویق می شـوند. 
در ایـن روش، راهنمـای تـور تـالش می کنـد بـا مشـارکت 
محققـان، نـکات مبهـم مرحله بازدیـد را شفاف سـازی نموده و 
از تجـارب بازدیدکننـدگان به نحو مطلوب بهره بـرداری نماید. 
در ایـن مرحلـه مبادلـه تجـارب بازدیدکننـدگان و جلوگیـری 
از سوءبرداشـت بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. راهنمـای تور که 
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ترجیحـاً از کارشناسـان آمـوزش باتجربه انتخاب می شـود باید 
بتواند جلسـه پرسـش و پاسـخ را به سـمت اهداف تور هدایت 
کنـد و اجـازه ندهـد نکتـه مبهمـی در ذهن آنـان باقـی بماند. 
بایـد آنها را تشـویق به مشـارکت در بحث نمـوده و تالش کند 
کـه همـه بازدیدکنندگان نظـرات خـود را بیان کننـد. راهنما 
بایـد دقـت کنـد کـه بـا طـرح سـؤاالت فنـی و تخصصـی و با 
توجـه به زمینه هـای کاری بازدیدکنندگان بحث را شـروع و تا 
دسـتیابی به هدف پرسـش و پاسـخ را ادامه دهـد و به  گونه ای 
عمـل کنـد کـه توجـه آنـان را برانگیـزد و ذهن آنـان را جهت 
مشـارکت بـه حرکـت درآورد. هـدف از این اقدام، تشـخیص و 
تحریـک تفکـر، توانایی هـا و عالیـق، تقویـت قدرت اسـتدالل، 
سـنجش و قضاوت، اسـتفاده از تجارب و دانسـته های گذشته و 

ایجـاد اعتمـاد به نفـس در بازدیدکنندگان اسـت.
6( توضیحات تکمیلی محققان

بـا توجه به اینکـه محققان در طول تور بـا بازدیدکنندگان 
همـراه بـوده و در جلسـه پرسـش و پاسـخ نیز حاضر هسـتند، 
تکمیلـی  توضیحـات  ارائـه  بـه  نیـاز  صـورت  در  می تواننـد 
بپردازنـد. توضیحـات تکمیلـی محققان باید کامـاًل تخصصی و 
متناسـب بـا موضـوع مـورد بازدیـد باشـد و بـه نوعـی مکمـل 
بحث هـای گذشـته باشـد، مثـاًل محقـق با دیـدن توجـه افراد 
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بـه یک مسـئله خـاص در طـول بازدیـد، توضیحـات راهنمای 
تـور یـا عدم بـه نتیجه رسـیدن بحث هـا تصمیـم می گیرد که 
در جهـت شـفاف سـازی مطالـب توضیحـات تکمیلـی خود را 
ارائـه کنـد. بـرای ارائـه توضیحـات تکمیلی هماهنگـی محقق 
بـا راهنمـای تـور نیز ضروری اسـت، تـا باعث تضعیـف جایگاه 

نشـود.  راهنما 
در ایـن قسـمت محقـق بایـد پیامـی را تنظیـم کنـد کـه 
بـدون هیـچ ابهامـی بـه صـورت منسـجم قابلیـت انتقـال و 

شفاف سـازی مـوارد مطـرح شـده را داشـته باشـد. 
7( جمع بنـدی توسـط راهنمـای تـور و حرکـت به 

بعدی سـایت 
پاسـخ  پرسـش و  محققـان و  توضیحـات  ارائـه  از  پـس 
بازدیدکننـدگان راهنمـای تـور بایـد نسـبت بـه جمع بنـدی 
ایـن  در  نمایـد.  اقـدام  اهـداف  بـه  آنهـا  ارتبـاط  مطالـب و 
مرحلـه مـوارد بازدیـد شـده بـه همـراه توضیحـات تکمیلـی 
طبقه بنـدی و مـرور نهایی می شـود، تـا بازدیدکننـدگان برای 
گـذار از ایـن مرحلـه و ورود بـه سـایت بعـدی آمـاده شـوند. 
بـرای یـک جمع بنـدی متناسـب، معقـول و منطقـی کـه بـا 
موضـوع تـور و هدف ها مرتبـط باشـد، راهنما بایـد وقت کافی 
صرف کنـد. نداشـتن جمع بنـدی و نتیجه گیری مناسـب مانند 
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ایـن اسـت کـه تمـام آنچـه هـدف شـما از بازدید سـایت بوده 
بـه بازدیدکننـدگان بیـان نشـده و آنها بـدون هیچ انگیـزه و یا 
محـرک خاصـی بـرای رسـیدن به اهـداف تـور آموزشـی، رها 
شـده اند. یکـی از مـواردی کـه می تواند بـه مانـدگاری مطالب 
در ذهـن بازدیدکننـدگان کمـک کنـد، جمع بنـدی مطالـب 
بـا عبـارات ویـژه و مانـدگار اسـت، بـا ایـن توضیـح کـه گاهی 
راهنمـای تـور، پـس از توضیحـات مبسـوط دربـارۀ مطالـب 
سـایت می خواهـد آن را جمع بنـدی کـرده و از بحـث خـود 

بگیرد. نتیجـه 
ایـن جمع بنـدی و نتیجه گیـری در پایـان هـر بخـش از 
بازدیـد بسـیار مناسـب و تأثیرگـذار اسـت و سـبب مانـدگاری 
بحـث در ذهن بازدیدکنندگان و قابلیت اجرای بیشـتر توسـط 
انجـام  می تـوان  دو صـورت  بـه  را  می شـود. جمع بنـدی  او 
داد: یکـی همـان شـکل معمول اسـت که بـا عبـارات کوتاهی 
در یکـی دو دقیقـه مباحـث مطـرح شـده در سـایت مـرور 
می شـود و راه دوم: کـه مناسـبتر اسـت، اسـتفاده از عبـارات 
ویژه اسـت. منظـور از عبـارات ویژه، جمله های کوتاهی اسـت 
کـه بـه دلیلی معموالً بـر زبان مردم جاری اسـت یـا در مقابل 
دیـد آنهـا قرار می گیـرد و یا تکرارشـان باعث مانـدگاری پیام 

در ذهـن مخاطـب می شـود.
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8( مستندسازی روند پیاده سازی و نتایج
مستندسـازی فراینـد مکتـوب یـا مصـور کـردن یافته هـا، 
دانسـته ها، تجربیـات و مراحـل اجـرای تـور آموزش بر اسـاس 
یـا  تجربـی  )علمـی،  دانـش  اسـت.  اسـتاندارد  دسـتورالعمل 
فناورانـه( کـه در طـی اجـرای تور آموزشـی کسـب می شـود، 
افـراد  تـا وقتـی کـه مسـتند نشـده اسـت، فقـط در ذهـن 
مشـارکت کننده جـای دارد. چنیـن دانشـی را کـه اصطالحـاً 
»دانـش ضمنـی« می نامنـد، بـه سـهولت بـه سـایرین منتقل 
نمی شـود و قابلیـت کاربـرد، بررسـی و اظهـار نظـر را نـدارد. 
مستند سـازی روشـی اسـت کـه دانـش ضمنـی را بـه دانـش 
صریـح و قابـل انتقـال بـه دیگـران تبدیـل می کنـد. دانـش و 
تجـارب ارائـه شـده در تـور بـه دلیـل عـدم مستندسـازی و 
انتشـار قابـل اسـتفاده بـرای دیگـران نیسـت و ضروری اسـت 
کـه بـرای اعمـال مدیریـت مؤثـر در رونـد ایجـاد یـک تـور 
فرآینـد  تجربـی و  دانـش  تحقیقاتـی،  یافته هـای  آموزشـی، 
مدیریت تور آموزشـی کاماًل قابل اسـتناد باشـد. ضمن آن که 
مستندسـازی مسـائل و مشـکالتی کـه ممکـن اسـت در حین 
مراحـل طراحـی، پیاده سـازی و مدیریـت یـک تور در سـنوات 

آتـی پیـش آیـد را بـه حداقـل می رسـاند.



دستورالعمل برگزاری تور آموزشی 5۶

بـرای حرکـت به سـمت یادگیري گروهی در تور آموزشـی 
بایـد بـا مستندسـازی و انتقـال تجـارب از طریـق تعامـالت، 
آموزش هـا، ثبـت آموخته هـا، شـرکت ها و موسسـات مجـری، 
کارشناسـان  مروجـان،  بازدیدکننـدگان،  آموزشـی،  مراکـز 
آموزشـی و حتـی محققـان در آموخته هـا و تجـارب دیگـران 

شریک  شـوند.
در مستندسـازی بایـد بـه مراحـل انجـام کار، تجربیـات 
کسـب شـده، خالقیت هـا، موفقیت هـا، ناکامی هـا، تغییـرات، 
علـل ریشـه-ای بـروز حـوادث، مـوارد خـاص و نتایـج کسـب 
شـده اشـاره نمـود. همچنیـن بهتـر اسـت در مستندسـازی از 
عکس هـای گویـا متناسـب بـا موضـوع نیـز بهره گیـری شـود. 
توصیـه می شـود در مستندسـازی در صـورت وجـود امکانـات 
مقامـات و  بـا  مصاحبه هـا  مسـتند و  فیلـم  تهیـه  از  کافـی 

مدعویـن و بازدیدکننـدگان غفلـت نشـود.
تـور  در  شـرکت کننده  کشـاورزان  اقدامـات   )9

آموزشـی
1- گـوش دادن فراگیـران بـه توضیحـات راهنمـای تـور، 

محققـان، کشـاورزان پیشـرو و کارشناسـان باتجربـه.
2- طـرح سـواالت احتمالی با افراد مطلـع حاضر و راهنمای 

تـور برای رفع ابهامات و شـفافیت موضوع.
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دسـتاوردهای  مـورد  در  کاربـردی  نـکات  یادداشـت   -۳
تحقیقاتـی و تجـارب اثربخش و نحـوه بکارگیـری آن در حوزه 

واحدهـای تولیـدی خویـش.
تحقیقاتـی و  دسـتاوردهای  از  عکـس  فیلـم و  تهیـه   -4

تـور. برگزارکننـدگان  اجـازه  بـا  اثربخـش  تجـارب 
ارائـه تجـارب مفیـد  5- مشـارکت جـدی در بحث هـا و 

همقطـاران.   گروه هـای  بـه  خویـش 
۶- کسب بروشورها و کاتالوگ های موردنیاز.

7- رعایت نظم در حین بازدید بر اساس برنامه تنظیم شده.
10( جلسه اختتامیه

در جلسـه اختتامیـه برگزارکننـدگان می توانـد از حضـور 
شـخصیت های علمـی یـا اجرایـی بـرای ارائـه مطالـب پایانـی 
اسـتفاده کننـد. همچنیـن در ایـن جلسـه جمع بنـدی تـور 
آموزشـی توسـط برگزارکننـدگان صورت می گیرد و از کسـانی 
کـه در برپایی تور آموزشـی تالش کرده اند، قدردانی می شـود. 
ممکـن اسـت در جلسـه اختتامیـه بـر اسـاس بازخوردهـای 
دریافتـی از بازدیدکننـدگان محورهـای برگزاری تور آموزشـی 
بـرای مرحلـه بعـد بیـان شـود و از بازدیدکننـدگان نیـز برای 
ایـن جلسـه می تـوان  آیـد. در  بـه عمـل  مشـارکت دعـوت 
چنـد نفـر از بازدیدکننـدگان را نیـز شناسـایی و توجیـه نمود 
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تـا بتواننـد برداشـت خـود را از تـور آموزشـی بـرای دیگـران 
ارائـه نماینـد. ممکـن اسـت بـرای بازدیدکننـدگان هدایایـی 
نیـز در نظـر گرفتـه شـده باشـد کـه در ایـن جلسـه بـه آنان 

اهداء می شـود.

ج( فعالیت ها پس از تور آموزشی
پـس از برگـزاری تور آموزشـی، الزم اسـت که کشـاورزان، 
فعالیت هـای علمـی متنوعـی انجـام دهنـد. ایـن فعالیت هـا 
می توانـد بـا توجـه بـه هـدف، محـدود و یا وسـیع و گسـترده 
باشـد. در فعالیت هـای پس از تور آموزشـی یادگیری تجارب و 
دسـتاوردهای پژوهشـی طبقه بنـدی و تثبیت می شـود. نتایج 
تور آموزشـی بصورت گـزارش نهایی تدوین و در سـوابق مرکز 

نگهـداری و اثربخشـی تور نیز سـنجیده می شـود.
1(سنجش اثربخشی

براي ارزیابي یک تور آموزشـی،  باید در حوزه شـاخص هاي 
کمـی و کیفي فرآیند اجرایی تـور، اطالعات مطلوبی در اختیار 
باشـد. ارزشـیابي و ارزیابـي تاثیـر یک تـور آموزشـی نمي تواند 
تنهـا بـر اسـاس اندازه هاي ّکمـي آن صـورت گیرد، بلکـه غالباً 
زمینه هـای کیفـي نیـز در سـنجش اثربخشـی اهمیـت دارد. 
بعـالوه مقیاس هـاي کیفي غالبـاً بازتاب بهتـري از فرآیندهاي 
تـور آموزشـی در اختیار قـرار می دهنـد، که درآن  بسـیاري از 
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اجـزا، اهمیتـي  حداقل برابـر با محصـوالت نهایي دارنـد. البته 
ایـن بدان معني نیسـت کـه جایگاهـي براي تحلیـل داده هاي 
نمي توانـد  آموزشـی  تـور  روش  تاثیـر  نـدارد.  وجـود  کمـي  
صرفـاً بـر اسـاس تعـداد افـرادي کـه تجـارب یـا توصیه هـا را 
پذیرفته انـد، اندازه گیـري شـود. بلکـه الزم اسـت تـا افزایـش 
میـزان تمایـل و مشـارکت کشـاورزان در اجراي تور آموزشـی 
در سـنوات آتـی نیـز ارزیابـي شـود. ماننـد دیگـر روش هـاي 
ارزیابـي، بایـد توازنـي بین شـاخص هاي کمـي و کیفي صورت 
گرفتـه و اعتبـار نتایـج نیـز از جوانـب مختلـف مـورد بررسـي 
قـرار گیـرد. از آنجـا کـه فرآینـد تـور آموزشـی انعطاف پذیـر 
اسـت، لـذا چهارچوب ارزشـیابي آن نیـز باید قابلیـت انعطاف و 
جامعیـت  الزم را داشـته باشـد. در این خصوص شـاخص های 

زیـر می توانـد اندازه گیـری شـود.
ایـن خصـوص سـنجش  در  ورودي:  یـا  داده  - شـاخص 
مقـدار منابع مـورد نیاز براي ایجـاد تور مانند: نیروي انسـاني، 
مـواد و لـوازم موردنیـاز ضـروری اسـت. بـراي سـنجش هزینه 
خدمـات، ترکیـب و مقـدار منابـع مورد اسـتفاده مـورد تحلیل 

قرار می گیـرد.
- شـاخص سـتانده یـا خروجـي: رایج تریـن نتیجـه ایـن 
شـاخص سـنجش خروجـی یک تور آموزشـی اسـت. سـتانده 
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بـراي تعریـف آنچه تـور تولید مي کند مفید اسـت امـا کاربرد 
ایـن شـاخص محدود اسـت چـون تحقق اهـداف تور را نشـان 
نمی دهـد و چیـزي دربـاره کارایـي و کیفیـت خروجـی ارائـه 
نمی دهـد. شـاخص سـتانده بـه تنهایـي نمي توانـد بگوید که 
در اجـراي تـور چقدر موفقیت حاصل شـده اسـت. نمونه ای از 
شـاخص سـتانده در تـور؛ افزایش میـزان تقاضا بـرای دریافت 

نهاده هـا و محصـوالت معرفـی شـده در تور اسـت.
- شـاخص نتیجه: این شـاخص پیامد و آثـار بلندمدت تور 
را مي سـنجد و منعکـس کننـده نتایـج تحقق یافتـه و مزایاي 
بدسـت آمده اسـت. برای شـاخص نتیجـه می توان بـه؛ تغییر 
رفتـار حرفـه ای کشـاورزان در بکارگیـری موارد ارائه شـده در 

تور اشـاره نمود.
- شـاخص کارایي: منظور همان نسـبت هزینه به سـتاده، 
نسـبت سـتاده به داده، نسـبت سـتاده در واحد زمان اسـت و 

همـان بهـره وري را نشـان مي دهد.
- شـاخص کیفیـت: این شـاخص اثربخشـي فعالیت هایي 
کـه در جهـت تامیـن هـدف صـورت مي گیـرد را مي سـنجد. 
ایـن شـاخص اعتبـار، دقـت، صحـت و کفایـت در ایجـاد تـور 
آموزشـی را مورد سـنجش قرار مي دهد. زیان فقدان شـاخص 
کیفیـت را مي تـوان با سـنجش منابـع اضافي که صـرف تکرار 
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کارهـاي اشـتباه، اصالح خطاها و شـکایات افـراد بازدیدکننده 
مي شـود جبـران نمود.

سایر اقدامات قابل اجرا در تورآموزشی
تور آموزشـی عالوه بـر معرفی یافته هـای تحقیقاتی و ارائه 
تجـارب برتـر می توانـد اهـداف جنبـی دیگـری را نیـز دنبـال 
کنـد. گاهـی برگزارکننـدگان تـور تـالش می کننـد کـه بـه 
منظـور افزایـش جذابیـت تـور، فعالیت هـای دیگری کـه برای 
کشـاورزان پیشـرو مفیـد اسـت را نیـز در برنامـه پیش بینـی 

نماینـد کـه برخـی از آنها شـامل مـوارد زیر اسـت:
- معرفـي تجـارب برتـر پیرامـون موضـوع مـورد نظـر و 
بازدیـد از مـزارع، مسـتندات و مراحـل اجرایـي و شـکل گیري 

موفق تجربـه 
- بازدیـد از سـایر فعالیت هـاي موفق واحد بازدید شـونده 
بـه منظـور آشـنایي بـا فعالیت هـاي شـاخص و درک فضـاي 

کلـي فرآیندهـاي اجرایـي در عرصه هـای تولیدی
- برپایـي کلینیک کسـب و کار و کارآفرینی در کشـاورزی 

بـه منظـور ارایه خدمات مشـاوره
- برپایـي کارگاه هـا و میزگردهـاي تخصصـي بـا حضـور 

کشـاورزان کارشناسـان و  مسـئولین، 
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در  آموزشـی  ترویجـی و  نشـریات  بروشـورها و  توزیـع   -
ارتبـاط بـا موضـوع تـور

- پرسش و پاسخ با حضور مدیران، کارشناسان و کشاورزان
    - برگـزاری کارگاه آموزشـی یـک روزه و ارایـه گواهـي 

»مهـارت حرفـه ای« به کارشناسـان و کشـاورزان

محاسن و مزایای تور آموزشی
 چنانچـه گفتـه شـد اجـرای اثربخـش این روش مسـتلزم 
تجربـه کـردن فراگیـر و تعامـل وی بـا محیـط اسـت کـه اگر 
تجربـه از حالـت ذهنـی و غیرمسـتقیم بـه صـورت عینـی و 
مسـتقیم تبدیـل شـود، یادگیـری می تواند از عمـق و پایداری 
بیشـتری برخوردار شـود، ضمـن اینکه تجربه علمـی و برخورد 
مسـتقیم غالبـاً با رغبـت و عالقمندی بیشـتری  همراه اسـت. 
محاسـن تور آموزشـی بطـور مختصـر در زیر عنوان می شـود.

 1- تنوع در محیط و منابع یادگیری.
2- کاهـش کسـالت ناشـی از یکنواختـی روش تدریس در 

آموزشـی. محیط های 
۳- افزایش انگیزه فراگیران و ترغیب آنها به مشارکت فعال.

تجربـه  مشـاهده و  جهـت  فرصـت  سـاختن  فراهـم   -4
فراگیـران. بـرای  مسـتقیم 



۶۳دستورالعمل برگزاری تور آموزشی

5- تقویت قدرت مشاهده و دقت نظر در برخوردها.
۶-تقویـت روحیـه بـه اشتراک گذاشـتن تجـارب و ارائه آن 

بـه همقطاران.
7- یادگیـری بهتـر و تحقـق هـر سـه جنبـه دانش افزایی، 

مهارت آمـوزی و تغییـر نگـرش.

محدودیت ها و مشکالت تور آموزشی 
از  زیـادی  بخـش  کشـور  در  رایـج  آموزشـی  نظـام  در 
یادگیـری از طریـق حـس شـنوایی انجام می شـود. ولـی باید 
بـه ایـن نکته توجـه نمود که بخـش عمده یادگیـری از طریق 
بقیـه حـواس مثـل بینایـی، المسـه، بویایی و چشـایی صورت 
می گیـرد. صاحب نظـران معتقدنـد کـه »ارزش یـک تصویـر 
در یادگیـری بیـش از هـزار کلمـه اسـت« حـال آنکـه اگـر 
تصویرهایـی کـه فراگیـر روئیـت می کنـد زنـده و سـه بعـدی 
باشـد، ارزش یادگیـری آن ده هـا برابـر اسـت. متاسـفانه بـا 
وجـود اینکه تور آموزشـی بـرای ارائه مفاهیم کشـاورزی برای 
تغییـر نگـرش، افزایـش دانـش و حتـی تغییـر مهـارت یکی از 
روش هـای مفید اسـت، ولـی مشـکالت فراوانی که بر سـر راه 
مراکـز آموزشـی قرار دارد موجب می شـود کـه مراکز کمتر به 
ایـن روش توجـه داشـته باشـند. در زیر به برخی از مشـکالت 

برگـزاری تورهـای آموزشـی اشـاره می شـود.
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اثربخـش، بـه صـرف وقـت  1- برگـزاری تـور آموزشـی 
دارد. نیـاز  زیـادی 

2- مهمتریـن مشـکلی کـه در اجرای یک تور آموزشـی بر 
سـر راه مراکز آموزشـی وجود دارد، نبود دسـتورالعمل اجرایی 

مشـخص برای این روش اسـت.
۳- اجـرای اثربخـش تـور آموزشـی نیازمنـد صـرف هزینه 

بیشـتری نسـبت به روش هـای رایج اسـت.
4- بـه دلیـل بازبـودن فضـای یادگیـری در اجـرای تـور 
آموزشـی بایـد کنتـرل الزم بر فراگیـران حیـن بازدید صورت 
گیـرد، کـه بـه دلیل بزرگسـال بـودن آنـان این امر مشـکالتی 

را ایجـاد می کنـد.
5- نگـرش ناکافـی کـه نسـبت به برگـزاری ایـن روش در 

مراکـز آموزشـی و مدیـران آنها وجـود دارد.

جمع بندی و نتیجه گیری
تـور آموزشـی، یکـی از رویکردهـای جدیـد بـرای ارائـه 
تجـارب و یافته هـای علمـی بـه بازدیدکننـدگان اسـت کـه از 
سـوی یک موسسـه یا شـرکت برای یک گروه مخاطب خاص 
بـا هماهنگـی مراکـز آموزشـی برنامه ریـزی می شـود، تـا آنها 
بتواننـد بـر اسـاس انتظارات به اهـداف مورد نظر دسـت یابند. 
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تـور آموزشـی معمـوالً شـامل یـک واحـد برگزارکننـده، مرکز 
آمـوزش بـه عنـوان حامـی و هدایت کننـده و بازدیدکننـدگان 
اسـت کـه بـا توجه بـه شـرایط مناطـق می توانـد موضوعات و 
اولویت هـای خاصـی را بـه عنـوان فعالیـت یا تکنیـک و فن در 
دسـتور کار قـرار دهـد. تورهای آموزشـی شـامل سـه مرحله؛ 
قبـل، حین و بعد از برگزاری می باشـند کـه در هر مرحله برای 
دسـتیابی بـه اهـداف باید اقداماتی صـورت گیـرد. در انتها نیز 
بحـث سـنجش اثربخشـی بسـیار حائز اهمیت اسـت کـه باید 
توسـط افراد متخصص انجام شـود. برگزاری تور آموزشـی باید 
بـه نحـوي مدیریت شـود، که کشـاورزان بازدیدکننـده بتوانند 
شـیوه های جدیـد را یـاد بگیرنـد. بـرای انجام تمامـی مراحل 
ذکر شـده بایـد اعضای تیـم مدیریتـی و اجرایـی وظایف خود 

را بشناسـد و بـر اسـاس مراحـل اقدام نماید.
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