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ار تپیشگف

از آنجایی که مکتب ترویج بعنوان یک مکتب آموزشی شناخته شده است باید داراي اصول ، اهداف و 
د الزم براي ارزشیابی بازخور. شیوه هاي ویژه اي براي برنامه ریزي اجرایی و در نهایت ارزشیابی باشد 

پیشرفت طرح ها و برنامه ها را تامین می کند و انجام پاره اي اصالحات بر اساس بازخورد ، به منظور 
حصول اطمینان از مطابقت داشتن نتایج حاصل از برنامه هاي ترویجی با نتایج پیش بینی شده ضرورت 

براي ترویج کشاورزي نیز این . یکی از اصول اساسی هر برنامه اي ارزشیابی می باشد . پیدا می کند 
. اصل یکی از اجزاي مهم می باشد 

این نشریه به منظور آشنایی بیشتر مدیران ، کارشناسان و مروجین کشاورزي و دانشجویان کشاورزي با 
ارزشیابی فعالیت هاي ترویجی ، ضرورت و اهمیت انجام آن و همچنین ارائه فرم هاي مختلف 

. ر ارزشیابی برنامه هاي آموزشی ، ترویجی می باشد ارزشیابی براي استفاده د
از مساعدت و همکاري مدیران ، اعضاي هیات علمی ، کارشناسان و مروجین مدیریت ترویج و مراکز 

. آموزش و تحقیقات استان بوشهر تشکر می نمایم 

مولف
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مفهوم ارزشیابی
ارزشیابی فرایند منظم گردآوري و تجزیه و تحلیل داده ها به منظور تعیین تحقق هدفها، و درجه یا 

داده ها به منظور تصمیم گیري ارزشیابی فرایند منظم گردآوري و تجزیه و تحلیل. میزان تحقق آنهاست
ییمعتقدند که ارزشیابی در مفهوم وسیع لغوي در برگیرنده کلیه فعالیت ها2نبیزانگ و زیمرم. 1باشدمی

تعریفی دیگر، ارزشیابی تعیین در.است که شامل ارزیابی یا تعریف ارزش براي موضوعی خاص می باشد
هایی مقابل استاندارداستفاده از شاخص ها، درنظام مند اعتبار، ارزش و معنادار بودن چیزها یا افرادي، با

ي نجام فعالیت مورد نظر و نیز واکاوکردن ارزش کمی و یا کیفی نتایج یا مراحل اارزشیابی را برآورد.3است
همچنین ارزشیابی .4آموزشی ترویجی، تعریف نموده اندمیان مدت یا بلند مدت آثار یک برنامه یا خدمات 

نها تعیین ارزش کمی و کیفی رفتاري معین را می توان به مفهوم کلیه اعمال و فعالیتهایی دانست که هدف آ
سیپ و هندرسون، ارزشیابی را به عنوان فرایندي منظم در ارزیابی . 5است و از اندازه گیري جامع تر است

تعیین ) الف(اهمیت و ارزش بالفعل و بالقوه برنامه هاي ترویجی تعریف می کنند و فرایند مزبور را شامل 
مشاهده و جمع آوري داده )  ب(ترویج براي ارزشیابی، طه نظر هاي مخاطبینزم با توجه به نقمعیارهاي ال

تدارك اطالعات الزم و کافی، بنحوي که پاسخگوي مقاصد مورد نظر ) ج(هاي مرتبط با معیارهاي مزبور، 
ي تصادفی طیف وسیع ارزشیابی را از یک درجه غیر رسمی به عنوان ارزشیابی ها. ارزشیابی باشند می دانند

هاي رسمی به عنوان مطالعات و بررسی هاي علمی و متضمن روش هاي پیچیده وزمره تا اجراي برنامهر
تحقیقی ذکر می کنند، و سرانجام به نقل از تیلور ماهیت مستمر این فرایند را در کار ارزشیابی مرحله اي و 

1372شهبازي، 1
2 Bisang and Zimmerman, 2006
3 Wikipedia, 2009

1379زاده و همکاران، سلمان4
1375؛ حجازي،1381شعبانی، 5
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لیتی در صدد شناسائی و رفع کار ارزشیابی جامع تقسیم بندي و در تعریف آنها ارزشیابی مرحله اي را فعا
ي برنامه ی در صدد ارزیابی کل مضامین نهادنقایص برنامه طی مراحل اجرائی آن، و ارزشیابی جامع را فعالیت

.1هاي بدیل و مشابه توصیف می کننداجرا شده در مقایسه با طرح

اثربخشی و ارزشیابی اثربخشی
از اندازه گیري معیار اثربخشی، تعیین کی از معیارهاي ارزشیابی، اثر بخشی است و منظوری

اثر بخشی به توصیف و تشریح . چگونگی کاربرد برنامه ها با توجه به هدف هاي ویژه تعیین شده است
در اندازه گیري میزان .میزان وسعت وگسترش اثرات مطلوب و مورد انتظار حاصل از برنامه ها می پردازد

این شود که، آیا برنامه نتایج مورد نظر را فراهم می کند؟ و دربرنامه به این پرسش توجه می یاثر بخش
ارزشیابی اثر بخشی جز مهمی از . حالت نتایج به دست آمده را با استانداردهاي مورد انتظار مقایسه می کنیم

، 2هبرناممی تواند بر سه حوزه کارایی مالی و اقتصاديیمی دهد در واقع ارزشیابانواع ارزشیابی را تشکیل
تمرکزداشته 4هها و نتایج نهایی برنامستانده تاثیرات،و3هدستیابی به اهداف مشخص شدبرنامه درعملکرد

فعالیت هاي ترویج ازوگسترده بودن انواع مخاطبان ترویج ارزشیابی ازبه علت تنوع فعالیت ها. 5باشد
توسعه اي محسوبه هاي ترویجی وی جز الینفک برنامارزشیابی اثر بخشواهمیت زیادي برخوردار است

.6می شود

ویژگی هاي مورد نیاز ارزشیاب
ان می باشد و عهاي چندگانه ذینفهدف از ارزشیابی، تسهیل تالش ها براي درك برنامه از دیدگاه

همچنین به نقش روشنگري ارزشیابی در مورد . 7تاکید آن بر درك شخصی برنامه از نقطه نظر ذینفعان است
براین علیت برنامه براي کمک به سیاستگزاران براي اخذ تصمیمات بهتر تاکید شده است و اعتقادطبیعت و 

تاکیدضمناً. است که ارزشیابی فرایند پیچیده اي است که انتظار بیشتري از ارزشیاب در این رهیافت می رود
نیازها در زمان 9انعکاستوانایی در8خاصی از قبیل بردباري و شکیباییمی گردد که ویژگی هاي شخصیتی 

در صورتی که ارزشیاب نیازها، عالئق و زبان . 10ي داشته باشدزمان ارزشیابی می تواند سودمندي زیاد

1372شهبازي، 1
2 Efficiency
3 Effectiveness
4 out put/effects/ impact

Bisang & Zimmerman, 2006؛ 1383سیف الدینی،؛1388ساالري، 5
1388ساالري، 6

7 Lee, 2004; Alkin & Christie, No. Date
8 Fortitude
9 Reflective
10 Henkelman, 2003
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ته باشد که براي او باید احساس خوبی داش. مخاطبان را نداند احتماالً ارزشیابی سودمند نخواهد بود
او نباید در نتیجه گیري عجله کند . عان استفا ذینبنابراین ارزشیاب قادر به همدلی ب. 1کندمخاطبانش کار می

نیاز است ارزشیاب صبور و . کند بلکه باید فرضیه ها را با منابع داده هاي اولیه بازبینی و مرور مجدد کند
او باید قادر باشد . نتیجه اینکه شخصی که ارزشیابی می کند باید یک بیننده خوبی باشد. حساس باشد

همچنین ارزشیاب باید به . ون اینکه قضاوت خارجی را به آنها تحمیل کند بپذیرداي متفاوت را بدهدیدگاه
نفعان چندگانه توجه نماید و از وي انتظار می رود نه اي و دیدگاه هاي متفاوت از ذیمتغیرهاي زمی

. 2تعیین شده باشدپاسخگوي اطالعات مفیدي از برنامه هاي درحال پیشرفت، طبق استانداردهاي الزم و
برنامه هاي واقعی آنها پاسخ اهمیت ها و سئواالت ارباب رجوعان راجع به چنین ارزشیاب باید به تغییرهم

همچنین، نقش   . 4براي انجام این امور ارزشیاب نیاز به برنامه ریزي و تهیه ساختاري مناسب دارد.3دهد
ت یادگیري براي آنهایی که آموزش دهندگی ارزشیاب نه فقط براي ارائه قضاوت بلکه براي تهیه یک فرص

.5قرار است قضاوت کنند نیز مهم است
و براي درك یا حل موضوعات . 6ستقیم اساس ارزشیابی ها می باشدجمع آوري داده مشاهده م

لذا داده ها بصورت مشاهده مستقیم یا غیر . 7ارزشیاب باید مشاهده سیستماتیک، مصاحبه و آزمون انجام دهد
بنابراین ارزشیاب به مشاهدات مستقیم و غیر مستقیم براي جمع آوري داده .غیر مستقیم حاصل می گردد

اسناد را مشاهده می کند، داده ها را غربال می کند، درك . تکیه کرده و با تجسم آنها را تفسیر می کند
کننده بصیرتمقدماتی را با مشارکت کنندگان برنامه مرور می کند و سعی می کند مدلی بسازد، که منعکس

ارزشیاب از ایده مورد حمایت استیک که تاکید بر استفاده از منابع چندگانه و .8گروههاي مختلف باشد
بعبارت دیگر در این نوع رهیافت احتیاج است ارزشیاب اطالعات را . متفاوت اطالعاتی دارد استفاده می کند

صورت خاص ارزشیاب تاکید ب. استاندارد و مشاهده کشف کندتفاوت بین از روي همخوانی و تجانس یا 
خواهد کرد بر داده هاي توصیفی از منابع چندگانه با استفاده از ماتریکسی که توسط استیک تهیه گردیده 

ها را در یک ماتریس توصیفی با نگاه به تجانس بین نیت ها و مشاهدات آنالیز می ارزشیاب، داده. 9است
د جانشین تجارب براي مخاطبان باشد و توصیف کل نگرانه گزارش ارزشیابی به گونه اي باشد که بتوان. کند

، ارزشیاب، یافته هاي براي بهبود ارتباط با مخاطبان. احساسی و ادراکی و اطالعاتی از برنامه را داشته باشد

1 Stake 1975
2 Lee, 2004
3 Williams, 2000
4 Stake, 1975
5 Alkin and Christie, No. Date
6 Lee, 2004
7 Stake, 1975
8 Lee, 2004
9 Stake, 2003; Lee 2004
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ها و گرافتواند در راهی طبیعی از قبیل داستان، مجموعه عکس و نوشته، مکالمات ضبط شدهخویش را می
. 1ئه نمایدتوصیف و ارا

ضرورت و اهمیت ارزشیابی در ترویج
از آنجایی که مکتب ترویج بعنوان یک مکتب آموزشی شناخته شده است باید داراي اصول، اهداف 

ارزشیابی، بازخورد الزم براي . و  شیوه هاي ویژه اي براي برنامه ریزي اجرایی و در نهایت ارزشیابی باشد
اي اصالحات بر اساس بازخورد، به منظور تأمین می کند و انجام پارهها را پیشرفت طرح ها و برنامه 

حصول اطمینان از مطابقت داشتن نتایج حاصل از برنامه هاي ترویجی با نتایج پیش بینی شده ضرورت پیدا 
براي ترویج کشاورزي نیز این اصل یکی از . یکی از اصول اساسی هر برنامه اي ارزشیابی می باشد. می کند

ایستایی جلوگیري می کند، لذا بایستی روشی وجودارزشیابی فرآیندي است که از. ي مهم می باشداجزا
فعالیتهاي گذشته را با اهداف ازپیش تعیین شده مستمر، یافته هاي گسترده حاصل ازبه طورداشته باشد تا

این شکافها و ینده براي پرکردناقداماتی داللت کند که درآشکافها وارزشیابی بایستی بر. برنامه انطباق دهد
دولتها، علی رغم کمیابی منابع در دسترس خود، همه ساله بخش عمده اي از . 2بهبود اوضاع انجام می شود

دهند، با این ترویج و توسعه روستایی تخصیص میامکانات و اعتبارات و تسهیالت ملی را به برنامه هاي
یش بهره وري نیروي انسانی شاغل در بخش روستائی کشورهایشان امید که ارزش افزوده به آن منتج به افزا

پس باید به این نکته توجه نمود که برنامه، روش، وسایل و سایر عوامل مصرف شده، تا چه حد در . باشد
.ایجاد تغییرات مطلوب و مورد نظر در مخاطبین ترویج مؤثر واقع شده اند

می کنند که کار ترویج و توسعه روستائی مبتنی طرف دیگر، وجود ارباب رجوعان متنوع حکماز
هاي بهم و هردو ملهم از مبانی و روشبرنامه ریزي و ارزشیابی دو فرایند پیوسته. بر مبناي علمی تحقق یابد

به نحوي که . کت تعالی بخش استعلمی، عمالً تنها راه دستیابی موثر و مفید به اهداف عالیه این حر
:ارزشیابی برنامه هاي ترویج و توسعه روستایی مهم است چونتوان اظهار داشت کهمی
.آرمانها و اهداف ترویج و توسعه براي جامعه مهم و حیاتی هستند-1
.دیدگاههاي ترویج و توسعه وسیع هستند-2
.ارباب رجوع برنامه ها متنوع هستند-3
.حیطه کار ترویج و توسعه گسترده می باشد-4
.تصادي و اجتماعی مردم متنوع هستندشرایط فرهنگی، اق-5
.زمینه هاي کار و تخصص ها متعدد و متنوع هستند-6

1 Lee, 2004
1383سینک، 2
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.روشهاي مورد استفاده متنوع هستند-7
.توقعات، انتظارات، نیازها و امکانات مردم متنوع هستند-8
.مسائل و مشکالت مربوط به هر یک از جوامع روستائی متنوع هستند-9

. توسعه متفاوت هستندامکانات تحول و -10
.بازتاب و بازخوردها متنوع و متفاوت هستند-11
نتایج حاصل از هر حرکت مختلف هستند-12

تحوالت مطلوب و نامطلوب مالزم هر برنامه متفاوت و غیر قابل پیش بینی هستند و سرانجام به علت - 13
ن، چون اعمال برنامه توسعه در هر موقع ماهیت پیچیده مجموعه این تنوعات و بازتاب هاي متقابل عناصر آ

و مکانی، منتج به ظهور پدیده هایی می گردد که هر یک به نوبه خود مستلزم نوعی خاص از ارزشیابی 
نجائی که ارزشیابی را نهایتاً تا آ. است، پس ارزشیابی مهم است به همان اندازه که نفس برنامه مهم است

هار داشت بدون ارزشیابی، یعنی صرف اعتبار و انرژي و اتالف نیروي توان چراغ راه توسعه نامید و اظمی
انسانی موظف و داوطلب در مسیري پر پیچ و خم و سپس طی طریق در تاریکی، که این هم ناگزیر یعنی 

.1احتماالً سرنگونی را بدنبال داردگمراهی، که 

انواع ارزشیابی
ارزشیابی.2و صورت کمی و کیفی انجام می گیرددروش هاي انجام ارزشیابی متنوع می باشند و به 

منظور از سطوح، جنبه ها و مراحل مختلف برنامه مانند الگوي . می تواند در سطوح مختلفی انجام شود
بیم چهار نوع ارزشیابی را شامل ارزشیابی زمینه، استافل.می باشد4بنّتو الگوي ارزشیابی3سیپارزشیابی

5سیپوي بر اساس این چهار نوع ارزشیابی، الگوي ارزشیابی. ون داد معرفی می کنددرون داد، فرایند و بر

بر اساس این الگو در هر یک از چهار نوع ارزشیابی، سه مرحله تعیین کردن، بدست آوردن و . را ارائه کرد
بی درون داد ارزشیابی زمینه در مرحله تعیین و انتخاب هدف ها، ارزشیا. فراهم کردن اطالعات دخالت دارند

در مرحله انتخاب راهبردهاي مناسب یا مناسبترین راهبردها از میان راهبردهاي متعدد، ارزشیابی فراگرد در 
مرحله کاربرد و اجراي راهبردهاي انتخاب شده در عمل، و سرانجام ارزشیابی برون داد در مرحله نهائی و 

اما در الگوي بنت .6د نظر کاربرد دارندتحقق هدف موربازدهی برنامه جملگی در جهت تشخیص میزان 

1372شهبازي، 1
2 Wikipedia, 2009
3 CIPP
4 BENNETT
5 CIPP

1372شهبازي، 6
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، تغییر در دانش، عقاید، مهارت 4، عکس العملها3،شرکت مردم2، فعالیت ها1مراحل عبارت است از، نهاده ها
.7نتایج نهاییو6،تغییرات عملی5مهارت ها و آرزوها

و روند کلی اصل شامل تعیین استانداردها، مطالعه نتایج 4یک طرح ارزشیابی استاندارد داراي 
الل و برنامه و مقایسه آن با موارد مشابه، تطبیق و مقایسه نتایج برنامه با استانداردها و نیز بررسی میزان استق

در برنامه هاي در ارزشیابی خصوصاًرویکرد دیگري همچنان که امروزه از . 8مشارکت مردم در برنامه باشد
رویکرد مذکور، . از آن استفاده می گردد9ي چند معیارهرویکرد تصمیم سازیارهیافت اجتماعی تحت عنوان 

اي مختلف ذي هبی برنامه با در نظر گرفتن ارزشمذکور، ارزشیابان را قادر می سازد که در راستاي ارزشیا
در . نفعان در مسیر ارزشیابی، بر نتایج ارزیابی و پیامدهاي سیاسی اثر گذار از جانب آنها نیز حرکت کنند

و این . ، آن تاثیر زیادي داردیي ذي نفعان در نیل به حصول نتایج برنامه و ارزشیابواقع مشارکت حداکثر
.10نفعان و ارزشیابان تاکید ویژه اي  می شوديان ذینوع رهیافت، به تعامل م

انواع ارزشیابی در ترویج
عمل ارزشیابی در ترویج داراي دو مرحله جدا از هم می باشد، که باید به همین ترتیب نیز مورد

مرحله اول، ارزشیابی فعالیتهاي انجام شده از نظر وظایف اداري و سازمانی مروج است و مرحله . قرار گیرند
در حالت اول مروج . دوم، ارزشیابی فعالیتهاي اجرایی و ارشادي ترویج در اجتماع و بین مردم منطقه است

این گزارشات پس از جمع آوري به موظف است نتیجه اقدامات خود را به مقامات باالتر گزارش کند و
صورتی خاص نتیجه گیري شوند تا باالترین مقام اداري در سازمان ترویج قادر باشد گزارش نهائی خود را 

اما در حالت دوم خود . در قبال وظایف و مسئولیتهایی که سازمان به عهده دارد به اطالع جامعه برساند
بنابراین الزم . نتایج ارزشیابی امور را مرتباً به مردم ارائه می کندمروج است که مستقیماً گزارش فعالیتها و

چرا که آنچه تحت نام ارزشیابی در ترویج . است دقت خاص و مشابهی در هر دو مرحله وجود داشته باشد
مروج . مطرح می شود در حقیقت یافتن ارزش فعالیتهاي انجام شده به وسیله مروج و مردم منطقه است

زیرا انجام امور ترویجی، فی النفسه به نوعی . تیاق و انگیزه خاصی درانجام این فعالیت داشته باشدبایستی اش
بنابراین با توجه به . انگیزه شخصی نیاز دارد و لذا تمام جنبه هاي آن نیز باید از این لحاظ متجانس باشد

این سه عنصر . جود داردروند آموزشهاي ترویج سه عنصر اساسی در ارزشیابی برنامه هاي ترویجی و

1 input
2 Activities
3 People Involvement
4 Reactions
5 KASA change
6 Practical  Change
7 End  Result
8 Potter, 2006
9 Multi Criteria Decision Aid (MCDA)

1388ساالري به نقل از ویسن، 10
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ریق مروج به مردم منطقه ارائه عبارتند از برنامه ترویجی که با روشی متناسب با ویژگی هاي آن از ط
دوم مردم منطقه که به عنوان فراگیران، پذیرندگان و در نهایت پیروان برنامه هاي ترویجی با مروج . گرددمی

ر نتایجی است که طبق آنچه در زمینه هدف ترویج گفته و نهادهاي مربوطه در تماس هستند و سومین عنص
.شد ایجاد تغییر در فراگیر و نهایتاً در کل جامعه است

ارزشیابی برنامه ها-1
به این معنی که اصوالً برنامه هاي ترویجی از سنخ . ماهیت برنامه هاي ترویجی خاص می باشد

رشادي یا مشارکت داوطلبانه است، به همین جهت برنامه هاي آموزشی بوده و همواره داراي نوعی منطق ا
نیز فقط روشهاي خاصی در آن به کار گرفته می شود که مطالعه آنها در ارزشیابی نحوه اجراي برنامه ها 

.بسیار با اهمیت است
ارزشیابی و مطالعه مردم منطقه-2

زامی است چرا که در ارزشیابی هاي ترویجی شناخت دقیق ویژگیهاي گروه مورد مطالعه امري ال
افراد مورد مطالعه عمالً همان قشر . همین امر در مرحله نتیجه گیري و قضاوت، نقشی اساسی ایفا می کند

دهنده اطالعات مورد نیاز به ارزشیاب می باشند و از طریق تفسیر همین اطالعات است که می توان امور 
.مربوط به آنان را مطالعه کرد

لهارزشیابی تغییرات حاص-3
مهارتی افراد که هدف غایی مطالعه میزان تغییرات حاصله در مجموعه اطالعاتی، عقیدتی، و 

بدین معنی که وقتی . هاي ترویجی است امري است که پس از دو مرحله فوق الذکر صورت می گیردبرنامه
ه دوم که از صحت و تناسب اجرایی برنامه ترویج اطمینان حاصل شد و ارزشیابی آن صورت گرفت، مرحل

طبق ضوابط یراتی که در فراگیران پدید آمده،مربوط به گروه فراگیراست، آغاز می شود و طی این مرحله تغی
نتایج حاصله با هدفهاي برنامه ارزشیابی این تغییرات به منزله مقایسه . خاصی مورد بررسی قرار می گیرد

.1باشدمی
به عنوان یک رکن اساسی باید مد نظر قرار گرفته توسعه، ارزشیابیترویجبنابراین در برنامه هاي

توسعه را تفسیر يزیرا به واسطه ارزشیابی می توان اثرات قابل شرح و قابل اثبات حاصل از برنامه ها. شود
.و تبیین نمود

نهایت امر اینکه، ارزشیابی در برنامه هاي ترویجی  باید به صورت همه جانبه و مداوم انجام پذیرد 
، ایجاد تغییر در نگرش و رفتار مخاطبین از آنجایی که  هدف ترویج. ن باشدرشد و تکامل مخاطبیو متوجه

پاي یکدیگر و به آموزشهاي ترویجی و ارزشیابی پابهدر جهت رسیدن به توسعه اي پایدار می باشد،  باید 
این ارزشیابی . شوندصورت هماهنگ بسوي ایجاد تغییر مطلوب در ارباب رجوعان برنامه مورد توجه واقع 

1372ملک محمدي، 1
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منظم موجب خواهد شد نقاط قوت و ضعف برنامه ها زودتر مشخص شود و بتوان سریعتر در صدد رفع 
.اشکاالت و تقویت نقاط قوت برنامه ها برآمد

نمونه هاي بخش کشاورزيتقدیر از -1شکل 
ارزشیابی کاربردي در ترویج 

اربردي فعالیت هاي آموزشی، ترویجی شیالت شاخص ها و فرم هاي مختلفی براي ارزشیابی ک
:طراحی شده که شامل موارد زیر می باشد

فرم اثربخشی فعالیت هاي آموزشی و ترویجی -1
فرم ارزشیابی دوره هاي آموزشی، ترویجی -2
فرم مشخصات کارگاه آموزشی-3
ژه کارگاه آموزشیفرم ارزشیابی وی-4
ارزشیابی ویژه مدرسینفرم -5
فرم مشخصات شرکت کننده در دوره-6
فرم نیازسنجی دوره هاي آموزشی-7
فرم نظرخواهی از شرکت کنندگان شرکت کننده در دوره آموزش ضمن خدمت-8
فرم نظرخواهی از اساتید دوره هاي آموزش ضمن خدمت-9
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.........................جهاد کشاورزيسازمان 
بخشی فعالیتهاي آموزشی و ترویجی فرم اثر

اداره آموزش و ترویج: از 
:به 

با سالم ، خواهشمند است با توجه به اجراي پروژه هاي 
.با دقت به سؤاالت ذیل پاسخ داده تا میزان اثر بخشی دوره مذکور مشخص گردد 

10987654321شرح سؤاالتردیف
به فعالیت بعد از میزان عالقمندي ایجاد شده نسبت 1

اجراي آن چقدر بوده است؟
این فعالیت چه تاثیري در باال بردن معلومات عمومی و 2

تخصصی در جامعه صیادي داشته است ؟
آیا این فعالیت توانسته است تاثیري در حل مشکالت 3

قبل از اجراء داشته باشد؟
ه است تاثیري در میزان به کارگیري آیا این فعالیت توانست4

و بهره وري از امکانات موجود تاثیر داشته است؟
آیا این فعالیت در هماهنگی و همکاري در جامعه 5

صیادي تاثیر داشته است؟
آیا این آموزش باعث نوآوري در مزرعه شده است؟6
هنگ رفتاري و کاري آیا این آموزش موجب ارتقاء فر7

شده است؟
جمع

جمع امتیاز× 10
امتیاز کل=---------------------

5
.بایست اقدام اصالحی صورت پذیردباشد می% 60ثر بخشی کمتر از در صورتی که نمره ا: توضیح 

:ج ینظر رئیس اداره آموزش و ترو
تاریخ و امضاء
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دوره هاي آموزشی، ترویجی فرم ارزشیابی
□مدیریتی□تکمیلی □ویژه دوره هاي عمومی

:شرکت کننده محترم
ی در آینده نظرات ارزشمند شما می تواند راهگشاي به منظور بهبود کیفیت اجراي دوره هاي آموزشی ترویج

زم را با ، پاسخ هاي البه سؤاالت مطرح شده زیربدین لحاظ خواهشمند است. مناسبی در این زمینه باشد 
بدیهی است پاسخ هاي ارائه شده از طرف شما از هر حیث محفوظ خواهد . مشخص فرمایید(*) عالمت 

. ماند 
.........................................................عنوان دوره ترویجی -1
.................محل برگزاري - 4..................      تعداد شرکت کننده -3....................  نام مربی-2
.............................لغایت .................. زمان برگزاري دوره از -5
□مجرد□متاهل................. سن : مشخصات فردي-6

......................شغل اصلی 
:در صورت فعال بودن در زمینه آبزي پروري

..........................نوع آبزیان مورد پرورش ..........................                             سابقه فعالیت 
..............شهرستان : محل کار ....................                               مساحت مزرعه 

□فوق دیپلم□زیر دیپلم □ابتدایی□بی سواد: میزان تحصیالت -7

□دکتري□فوق لیسانس □لیسانس

: تا بحال گذرانده ایدنام و تعداد دوره هایی که -8

□)حداکثر دو مورد ( مهمترین دالیل شرکت در دوره را مشخص فرمایید -9

□افزایش توان تولید □کسب دانش و آگاهی □اخذ گواهی یا مدرك 
□تشویق دوستان□کسب تجربه 

...................یر موارد با ذکر نام سا
: نحوه آشنایی با دوره -10

□از طریق همکاران و دوستان□خبرياز طریق نشریه 

□از طریق اطالعیه عمومی□ق جهادگران کشاورزيریاز ط

□منطقهجهاد کشاورزيمراجعه به □از طریق مکاتبه

:کد سند 
:کد بازنگري 
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........................سایر موارد با ذکر نام □از طریق تلفن
:میزان تاثیر هر یک از عوامل زیر را طی اجراي این دوره آموزشی مشخص فرمایید -11

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبشرحردیف
□□□□...)ها، مزارعکالسها ، آزمایشگاه( کیفیت فضاي آموزشی1-11
□□□□...............................تجهیزات آزمایشگاهی و مزارع و 2-11
□□□□...)ه و خوابگاه ، تغذیه ، نمازخان(امکانات رفاهی 3-11
□□□□سالمناسب بودن زمان برگزاري دوره در طول4-11
□□□□همکاري و هماهنگی مجریان در برگزاري دوره5-11
□□□□حضور به موقع مربی6-11
□□□□نحوه برخورد مربی7-11
□□□□توجه به حضور شرکت کنندگان از طرف مربی8-11
□□□□پاسخگویی مربی به سوالت مطرح شده شرکت کنندگان9-11
□□□□تیاق و عالقه به مطالعه بیشتر توسط مربیایجاد اش10-11
□□□□برنامه ریزي و زمان بندي مربی در ارائه مطالب آموزشی11-11
□□□□امکان شرکت در بحث ها12-11
□□□□حجم مطالب ارائه شده13-11
□□□□قابلیت فهم مطالب ارائه شده14-11
□□□□دهجدید بودن مطالب ارائه ش15-11
□□□□بردي بودن مطالب ارائه شدهرکا16-11
□□□□تعداد شرکت کنندگان دوره17-11
□□□□مدت زمان برگزاري دوره18-11
□□□□دسترسی به کتب و نشریات و مجالت در مرکز اجراي دوره19-11

صفحه مرقوم قادات خود را در پشتهادات و انتهاي آموزشی ترویجی پیشنبه منظور بهبود کیفیت دوره
:فرمایید 
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فرم مشخصات کارگاه آموزشی

:عنوان کارگاه آموزشی
:اهداف کارگاه آموزشی

سرفصلهاي مورد بحث/ موضوعات 
:زمان کارگاه آموزشی :                                          مکان کارگاه آموزشی 

:تعداد شرکت کنندگان :  مدت برگزاري کارگاه آموزشی 
: مجري کارگاه آموزشی
:نحوه اجرا به صورت

□هردو □سخنران مهمان □گروه پانل 

:اسامی اعضاي گروه پانل 
:مدرك و رشته تحصیلی :                                             نام و نام خانوادگی -1

: مسئولیت :                                                             محل خدمت 
:مدرك و رشته تحصیلی :                                                  نام و نام خانوادگی -2

:مسئولیت :                                             محل خدمت 
:مدرك و رشته تحصیلی :                                                   نام و نام خانوادگی -3

:مسئولیت :                                                              محل خدمت 
:مدرك و رشته تحصیلی :                              نام و نام خانوادگی -4

:مسئولیت :                                                              محل خدمت 
امضاء:                                                     تایید کننده گروه پانل 

:اسامی سخنرانان میهمان 
:مدرك و رشته تحصیلی : نام و نام خانوادگی -1

:مسئولیت :                                                              محل خدمت 
:مدرك و رشته تحصیلی :                                                    نام ونام خانوادگی -2

:مسئولیت :                                                               محل خدمت
:اسامی مدرسین 

:مدرك و رشته تحصیلی :                                                     نام و نام خانوادگی -1
:مسئولیت :                                                          محل خدمت 

: کدسند 
:کد بازنگري 
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:مدرك و رشته تحصیلی :                                                    نام و نام خانوادگی -2
:مسئولیت :                                                                محل خدمت 

فرم مشخصات کارگاه آموزشی

:عنوان کارگاه آموزشی
:گاه آموزشیاهداف کار

سرفصلهاي مورد بحث/ موضوعات 
:زمان کارگاه آموزشی :                                          مکان کارگاه آموزشی 

:تعداد شرکت کنندگان :                               مدت برگزاري کارگاه آموزشی 
: مجري کارگاه آموزشی
:نحوه اجرا به صورت

□هردو □سخنران مهمان □گروه پانل

:اسامی اعضاي گروه پانل 
:مدرك و رشته تحصیلی :                                                 نام و نام خانوادگی -1

: یت مسئول:                                                             محل خدمت 
:مدرك و رشته تحصیلی :                                                  نام و نام خانوادگی -2

:مسئولیت :                                                             محل خدمت 
:درك و رشته تحصیلی م:                                                   نام و نام خانوادگی -3

:مسئولیت :                                                              محل خدمت 
:مدرك و رشته تحصیلی :                                                   نام و نام خانوادگی -4

:مسئولیت :                                                 محل خدمت 
امضاء:                                                     تایید کننده گروه پانل 

:اسامی سخنرانان میهمان 
:مدرك و رشته تحصیلی :                                                   نام و نام خانوادگی -1

:مسئولیت :                    محل خدمت 
:مدرك و رشته تحصیلی :                                                    نام ونام خانوادگی -2

:مسئولیت :                                                               محل خدمت 

: کدسند 
:کد بازنگري 
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:اسامی مدرسین 
:مدرك و رشته تحصیلی :                                                     ام خانوادگی نام و ن-1

:مسئولیت :                                                                محل خدمت 
:ه تحصیلی مدرك و رشت:                                                    نام و نام خانوادگی -2

:مسئولیت :                                                                محل خدمت 
:موضوع سخنرانی 

:زمان سخنرانی 
امضاء:                                         تایید کننده مدرسین و سخنرانان 
:فعالیتهاي جنبی کارگاه آموزشی 

□هر دو □عملیات آزمایشگاهی یا صحرایی □بازدید 

: مکانهاي در نظر گرفته شده 
1-
2-

:عنوان کتاب یا جزوات آموزشی 
:امکانات کمک آموزشی 

امضاء) :                         مدیریت آموزش و ترویج (کارشناس مسئول پیگیري کارگاه آموزشی 
امضاء:اهنگی علمی و فنی کارگاه آموزشی کارشناس مسئول هم

:اسامی مدعوین با ذکر استان ، محل اشتغال و پست سازمانی 

:سایر توضیحات 
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ویژه کارگاه آموزشیفرم ارزشیابی
:شرکت کننده محترم

د شما می تواند راهگشاي به منظور بهبود کیفیت اجراي دوره هاي آموزشی ترویجی در آینده نظرات ارزشمن
، پاسخ هاي الزم را با بدین لحاظ خواهشمند است به سؤاالت مطرح شده زیر. د مناسبی در این زمینه باش

بدیهی است پاسخ هاي ارائه شده از طرف شما از هر حیث محفوظ خواهد . ماییدمشخص فر(*) عالمت 
. ماند 

............................عنوان کارگاه آموزشی 
...........لغایت ..............زمان برگزاري دوره از -3.............................  محل برگزاري کارگاه

□دیپلم□زیر دیپلم□ابتدایی□بی سواد : ت میزان تحصیال-4

□دکتري□فوق لیسانس□لیسانس □فوق دیپلم

:.......................................................................عنوان شغل و محل اشتغال-5
:میزان تاثیر هر یک از عوامل زیر را در طی اجراي این کارگاه آموزشی مشخص فرمایید-6
فضعیخیلی ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبشرحردیف

□□□□□...)ها، مزارع، آزمایشگاهکالسها( زشیکیفیت فضاي آمو1-6
□□□□□...)خوابگاه ، تغذیه ، نمازخانه و(امکانات رفاهی 2-6
□□□□□انتخاب زمان مناسب براي برگزاري کارگاه3-6
□□□□□همکاري و هماهنگی مجریان در برگزاري کارگاه آموزشی4-6
□□□□□نامه ریزي و زمان بندي مناسب براي اجراي کارگاهبر5-6
□□□□□هابرنامه ریزي مناسب سخنران و مدرس در ارائه سرفصل6-6
□□□□□میزان مشارکت فراگیران در بیان تجربیات، نقاط قوت7-6
□□□□□پاسخگویی مناسب اعضاء پانل به سؤاالت فراگیران8-6
□□□□□دن مطالب ارائه شده توسط سخنران و مدرسجدید بو9-6
□□□□□میزان کاربردي بودن مطالب ارائه شده در شرایط کشور10-6
□□□□□مدت زمان برگزاري کارگاه آموزشی11-6
□□□□□استفاده مناسب از امکانات کمک آموزشی12-6
□□□□□تمیزان استفاده از برشور ، نشریات و مجال13-6

صفحه مرقوم ادات و انتقادات خود را در پشت به منظور بهبود کیفیت دورههاي آموزشی ترویجی پیشنه
.                                                                                                     فرمایید 

:کد سند 
:گري کد بازن
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فرم ارزشیابی ویژه مدرسین
:استاد ارجمند

بهبود کیفیت اجراي دوره هاي آموزشی ترویجی در آینده نظرات ارزنده شما می تواند راهگشاي منظوربه 
االت طرح شده زیر پاسخ هاي الزم را با اهشمند است به سؤبدین لحاظ خو.مناسبی در این زمینه باشد 

.مشخص فرمایید (*) عالمت 
.محفوظ خواهند ماندبدیهی است پاسخ هاي ارائه شده از طرف شما از هر حیث 

....................عنوان دوره ترویجی -1
.....................تعداد شرکت کننده -2
............................محل اجراي دوره -3
:...................لغایت :...................    زمان برگزاري دوره از-4
: .................سابقه تدریس............... سن :مشخصات فردي -5
□دکتري□لیسانس □فوق دیپلم □دیپلم: میزان تحصیالت -6

مدت زمانی را که در هفته به هر یک از فعالیت هاي زیر اختصاص می دهیدبه ترتیب اولویت با عدد -7
).عدد یک باالترین اولویت (مشخص فرمایید

□فعالیت هاي اجرایی و اداري □انجام خدمات مشاوره اي □تحقیق □وزش تدریس و آم

.روش هاي آموزشی مورد استفاده را به ترتیب اولویت با عدد مشخص فرمایید-8
□بحث و مذاکره □پرسش و پاسخ□گردش علمی □سخنرانی 

.........................سایر موارد با ذکر نام□ی کار عملی و آزمایشگاه
:مواد و وسایل مورد استفاده در آموزش را به ترتیب اولویت با عدد مشخص فرمایید-9

□ضبط صوت□فیلم استریپ□اورهد □فیلم آموزشی □اسالید

□جزوه آموزشی □تخته سیاه یا وایت بورد□نقشه□عکستصویر و 

..............................سایر موارد با ذکر نام □ماکت و چارت مدل،
:طی اجراي این دوره آموزشی مشخص فرماییدان تاثیر هر یک از عوامل زیر را میز-10
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوبحشرردیف

□□□□□...)کالسها ، آزمایشگاه ها یا کارگاه ها( کیفیت فضاي آموزشی1-10
□□□□□تجهیزات و امکانات2-10
□□□□□...)خوابگاه ، تغذیه ، نمازخانه و(امکانات رفاهی 3-10
□□□□□زمان برگزاري دوره4-10
□□□□□هماهنگی مجریان در اجراي دورههمکاري و5-10
□□□□□ترکیب شرکت کنندگان از لحاظ سنی6-10
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□□□□□ترکیب شرکت کنندگان از لحاظ سطح سواد و معلومات7-10
□□□□□انگیزه و عالقه شرکت کنندگان8-10
□□□□□توانایی شرکت کنندگان در درك مطلب9-10
□□□□□ن برگزاري دورهمدت زما10-10
□□□□□حق التدریسی پرداختی11-10
□□□□□در مراکز اجراي دوره  ... دسترسی به کتاب،  نشریات و11-10

به منظور بهبود کیفیت دوره هاي آموزشی ترویجی پیشنهادات و انتقادات خود را در پشت صفحه مرقوم 
:فرمایید
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)خاص شیالت(وزشیفرم نیاز سنجی دوره هاي آم

:پرورش دهنده گرامی
تواند آینده، پیشنهادات ارزشمند شما میترویجی در- به منظور بهبود کیفیت اجراي  دوره هاي آموزشی

بدین لحاظ خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را در فرم . راهگشاي مناسبی در این زمینه باشد
.مذکور درج نمائید

□مجرد□متاهل............................    .سن:مشخصات فردي-1

..........................شغل اصلی 
:در صورت فعال بودن در زمینه آبزي پروري

........................................نوع آبزیان مورد پرورش :...............................           سابقه فعالیت
................................................محل کار شهرستان ............................           زرعه مساحت م

□فوق دیپلم□دیپلم□زیردیپلم□ابتدایی□بیسواد:  میزان تحصیالت-2

□دکتري□فوق لیسانس□لیسانس

:ی که در زمینه شیالت تا بحال گذرانده ایدیهاهتعداد دورنام و-3

:عنوان دوره هاي ترویجی موردنیاز-4
- الف
-ب
- ج
- د
□قبل از شروع دوره پرورش-ب□طی دوره پرورش-الف:تاریخ برگزاري-5

□عملی و تئوري-ج□تئوري-ب□عملی-الف: نحوه برگزاري دوره-6

□مرکز استان□شهرستان - ب□سایتهاي پرورش میگو -الف:محل برگزاري دوره-7

:مهمترین دالیل پیشنهاد دوره-8
□رفع مشکالت موجود□افزایش توان تولید□کسب دانش وآگاهی□اخذ گواهی یا مدرك

:کد فرم
:شماره بازنگري
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آموزش ضمن خدمتفرم نظرخواهی از کارشناسان شرکت کننده در دوره
..…………………همکار گرامی 

.خواهشمند است براي بهبود اجراي دوره هاي آتی به سؤاالت زیر پاسخ دهید

ف
خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادعوامل کیفی دورهردی

شما به چه میزان در نیازسنجی دوره مشارکت داشته اید؟1
وظایف و چه حد باهدف و محتواي مطالب دوره تا2

متناسب بود ؟نیازهاي شغلی شما
محتواي آموزشی تا چه حد با اهداف سازمانی هماهنگی 3

داشت؟
محتواي مطالب آموزشی تا چه حد با نیازهاي فردي و 4

ی شما تناسب داشت؟شخص
تا چه حد از روشهاي تدریس دوره رضایت دارید؟5
اجراي این دوره تا چه حد توانسته است در توانمندي 6

براي اجراي وظایف به شما کمک کند؟
مطالب آموزشی تا چه حد در افزایش معلومات شما مؤثر 7

بود؟
حتواي دروس تا چه مساعات تعیین شده براي آموزش8

؟حد مناسب بود
زمان شروع دوره تا چه حد براي شما مناسب بود ؟9

نظام و پیوستگی مطالب آموزشی تا چه حد از طرف استاد 10
یا استادان رعایت شد؟

میزان توانایی استاد یا  استادان در ارائه مطالب و اطالعات 11
تا چه حد بود؟

وضوعات آموزشی تا چه نظر شما نحوه ارزشیابی از مبه 12
؟حد دقیق بود

به نظر شما مسئولین مرکز آموزش تا حد نسبت به مسائل 13
و مشکالت آموزشی آگاهی داشتند؟

مسئولین مرکز آموزش تاچه حد ضوابط و مقررات دوره 14
را رعایت کردند؟

رکنان مرکز آموزش تا چه رفتار و برخورد مسئولین و کا15
حد با شما مطلوب بود؟
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کارکنان مرکز آموزش نسبت به مسائل و مشکالت تا چه 16
حد توجه داشتند؟

چه میزان باعث امنیت شغلی شما شرکت در دوره به 17
شود؟می

شرکت در دوره آموزشی تا چه حد باعث افزایش رضایت 18
شغلی شما شده است؟

شرکت شما در دوره آموزشی تا چه حد باعث تقلیل 19
حوادث و اشتباهات محیط کار شده است ؟

دوره آموزشی تا چه حد باعث ایجاد حسن همکاري 20
گروهی شده است ؟

شرکت  در دوره آموزشی تا چه حد باعث تغییر نگرش و 21
طرز فکر شما نسبت به شغل و سازمان شد ؟

در دوره آموزشی تا چه حد باعث افزایش انگیزه شرکت 22
کاري شما شده است ؟

وسایل کمک آموزشی تا چه حد کافی بود؟23
کتب و جزوات مورد نیاز تا چه حد در اختیار شما 24

گذاشته شده است؟
وضع پذیرایی و غذا از نظر شما تا چه حد مطلوب بود ؟25
یس ایاب و ذهاب تا چه حد مطلوب بود ؟سرو26
امور بهداشتی تا چه حد ملحوظ گردیده بود؟27
وضع حضور و غیاب افراد تا چه حد مطلوب بود ؟28
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دوره اي آموزش ضمن خدمتفرم نظرخواهی از اساتید
…………………سرکار خانم/ استاد ارجمند جناب آقاي 

خواهشمند است نظرات خودتان را براي بهبود و پیشرفت برنامه ریزي آینده اعالم با تقدیم این پرسشنامه
فرمائید تا با کمک فکري شما و همکاران دیگر نسبت به اصالح کیفی و کمی برنامه هاي آتی دوره هاي 

از همکاري و تشریک مساعی شما صمیمانه سپاسگزاري قبالً. دمت اقدام الزم معمول گرددآموزش ضمن خ
.ی شودم

مرکز آموزش
:نام دوره :درجه علمی 

:پست  سازمانی :محل کار 

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادشرحردیف
امور برنامه ریزي آموزشی-الف

□□□□□پیشرفت برنامه آموزشی دوره از نظر شما تا چه حد بود  ؟1
□□□□□تا چه حد مثبت بود ؟نظر کارکنان از شرکت در این دوره2
□□□□□از نظر کارکنان نحوه برنامه و محتوا تا چه حد رضایت بخش بود؟3
□□□□□کارکنان به توانمندي علمی استاد تا چه حد معتقد بودند؟4
□□□□□وسایل کمک آموزشی تا چه حد در اختیار بود؟5
□□□□□تا چه حد استفاده شد ؟از وسایل کارگاهی و آزمایشگاهی 6
□□□□□نحوه ارزشیابی از کارکنان تا چه حد رضایت بخش بود ؟7

امور اداري  و رفاهی–ب 
□□□□□وضعیت کالس از نظر تهویه و روشنایی تا چه حد مناسب بود ؟1
□□□□□وضعیت پذیرایی و غذا تا چه حد مناسب بود ؟2
□□□□□خوابگاه تا چه حد مناسب بوده است ؟وضعیت3
□□□□□سرویس ایاب و ذهاب تا چه حد مناسب بود ؟4
□□□□□نظم و انضباط دوره تا چه حد ملحوظ شد ؟5
□□□□□نظر مدیریت دوره درباره کارکنان تا چه حد مطلوب بود ؟6
چه حد مطلوب وضع برخورد مدیریت و عوامل اجرایی دوره تا7

بود ؟
□□□□□

ارزشیابی از این دوره به نظر شما با توجه به نکات فوق در چه 8
حد است ؟

□□□□□

.چنانچه نظرات و پیشنهادات دیگري دارید خواهشمند است آنها را در پشت صفحه مرقوم فرمائید
با آرزوي توفیق براي شما
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ــده در دو   ــرکت کنن ــان ش ــات داوطلب ــرم مشخص ــاریخ:                                           رهف :             از ت
:شیالت استان:                   لغایت

نام پدرنام و نام خانوادگیردیف
شماره 
شناسنامه

محل صدورتاریخ تولد
آخرین مدرك 

تحصیلی
محل کار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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منابع

تهران، ناشر معاونت ترویج . مهندسی فرآیند فعالیت هاي آموزشی، ترویجی). 1375(حجازي، ي .1
.و مشارکت مردمی وزارت جهاد کشاورزي
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