
  

  

                                             

  سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزي
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ترویج تربیت مروج متخصص با موضوع ملی دوره  گزارش
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  دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزي و شبکه ترویج
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  در پهنه هاي تولیدي ترویج کشاورزيدوره ملی تربیت مروج متخصص با موضوع گزارش  :عنوان 

  1397مرداد  ماه  3الی  2: زمان

  )ره(مرکز آموزش عالی امام خمینی : مکان

   افراسیاب فتحی،  مهدي ابراهیم نژاد :و تنظیم  تهیه

  مهندس علی درجانی :ناظر فنی

  )معاونت ترویج –زمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي عضو هیات علمی سا(جواد قاسمی  :گزارش ارزیابی

  دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزي و شبکه ترویج :اشر ن

  1397ماه  مرداد : تاریخ انتشار

  

  

  

   



   مقدمه

و بهره  پهنه هاي تولیدي با روشهاي نوین ترویجی ، تسهیلگري مسئول توانمندسازي و آشنایی مروجان به منظور  

 در پهنه هاي تولیديترویج کشاورزي تربیت مروج متخصص با موضوع دوره  ،ظزفیت مشارکت هاي مردمیگیري از 

  .ندهی مراکز جهادکشاوري و شبکه ترویج پیگیري و اجرایی گردیدابرنامه ریزي و از طریق دفتر سام

از  29/9/96مورخ  12137/12/242مجوز دوره مذکور بر اساس نامه شماره  ،آموزشی ین سرفصل هاي دوره  یپس از تع

) ره(براي مرکز آموزش عالی امام خمینی  پهنه هاي تولیديمسئول نفر از مروجان  120دفتر آموزش کارکنان براي 

همچنین بر اساس سرفصل هاي تعیین شده با اساتید مجرب در حوزه ترویج کشاورزي هماهنگی هاي  .صادر گردید

آقاي دکتر سیروس سلمانزاده استاد پیشکسوت ترویج در زمینه جامعه  الزم به عمل آمد که بر این اساس مقررشد

شناسی روستایی، دکتر حسین آگهی استاد پیشکسوت ترویج در زمینه آموزش بزرگساالن، دکتر حسین شعبانعلی فمی 

ز در ارتباط با استاد دانشگاه تهران در ارتباط با مبانی ترویج کشاورزي و دکتر کوروش رضایی مقدم استاد دانشگاه شیرا

  .برنامه ریزي ترویجی به عنوان مدرس در دوره حاضر شده و ارائه مطلب داشته باشند

  
  اهداف دوره

  :هدف کلی -الف
  توانمندسازي و تربیت مروج متخصص با موضوع ترویج کشاورزي در پهنه هاي تولیدي

  
  :اهداف رفتاري -ب

 نحوه برقراري ارتباط با بهره برداران بخش کشاورزي - 1
 حل مساله بهره برداران بخش کشاورزي  با روشهاي مشارکتی  - 2
 شناخت روشهاي ارتباطی با  بزرگساالن - 3

  
 هاي دورهسرفصل

  )دکتر سلمانزاده(ـ جامعه شناسی روستایی و کشاورزي 1
  ـ رهبري محلی در جوامع روستایی

  ـ مورفولوژي روستاهاي ایران و تأثیر آن در مناسبات روستایی
  ها در سطح خانوار روستایی در جامعه روستایی، توزیع نقشـ ساختار قدرت 

  هاي کهن بخش کشاورزي ـ تاریخچه همیاري و تشکل
  
  )دکتر حسین آگهی(ـ آموزش بزرگساالن 2

  ـ اهمیت آموزش بزرگساالن
  ـ اصول آموزش بزرگساالن

  العمرـ یادگیري مادام
  
  )دکتر حسین شعبانعلی فمی: (ـ مبانی ترویج کشاورزي3

  ـ اصول ترویج کشاورزي
  هاي ترویج کشاورزي ـ رهیافت

  ...)ترویج خصوصی، عوامل مردمی و داوطلب و (ـ جایگاه و نقش شبکه ترویج غیردولتی 
  ـ اقتصاد ترویج کشاورزي 

  هاي ترویج کشاورزي جهانـ کارکردي در سیستمـ مرزهاي ساختی
   



  )دکتر کوروش رضایی مقدم(ریزي ترویجیـ برنامه4
  نیازسنجی ترویجی ـ 

  ریزي ترویجی با اولویت تبین پهنه هاي تولیديـ اصول برنامه
  ریزي عملیاتیهاي ترویجی و برنامهـ انواع برنامه

  هاي ترویجیـ نظارت و ارزشیابی فعالیت
  

معاون محترم ترویج، اسامی شرکت کنندگان از مدیریت هماهنگی  5/4/97مورخ  231/2496بر اساس نامه شماره 

مروج مسئول پهنه هاي تولیدي شرکت  120از بین . نفر از مروجان اخذ شد 120ترویج استانها فراخوان گردید و اسامی 

نفر بیشترین تعداد شرکت کننده را داشتند که علت آن  7استانهاي کرمانشاه، لرستان و مازندران با  ، کننده در دوره

پراکنش . براي توانمندسازي و پوشش بیشتر مروجان می باشد جذب باالي نیروي انسانی در استان و احساس نیاز

  : استانی افراد شرکت کننده به شرح جدول ذیل می باشد

  

  تربیت مروج متخصصدر دوره  کننده پهنه هاي تولیدي شرکت مسئول استانی مروجان جدول

  استان نام  ردیف
 بینی پیش تعداد

  شده
  استان نام  ردیف

 بینی پیش تعداد

 شده

 ۵  فارس  ١٨  ۶  شرقی ایجانآزب  ١
 ۴  قزوین  ١٩  ۴  غربی آذربایجان  ٢
 ٢  قم  ٢٠  ٣  اردبیل  ٣
 ٣  کردستان  ٢١  ٣  البرز   ۴
 ۵  کرمان  ٢٢  ٣  اصفھان  ۵
 ٧  کرمانشاه  ٢٣  ٣  ایالم  ۶

  ٢۴  ٢  بوشھر  ٧
 و کھگیلویھ

  بویراحمد
٣ 

 ۶  گلستان  ٢۵  ٣  تھران  ٨
 ۵  گیالن  ٢۶  ٢  کرمان جنوب  ٩

١٠  
 و چھارمحال
  بختیاری

 ٧  لرستان  ٢٧  ٢

 ٧  مازندران  ٢٨  ٢  جنوبی خراسان  ١١
 ٢  مرکزی  ٢٩  ۴  رضوی خراسان  ١٢
 ٢  ھرمزگان  ٣٠  ٢  شمالی خراسان  ١٣
 ٣  ھمدان  ٣١  ۶  خوزستان  ١۴
 ٢  یزد  ٣٢  ٣  زنجان  ١۵
 ٣  ستاد  ٣٣  ٣  سمنان  ١۶

١٧  
 و سیستان

  بلوچستان
 ١٢٠  کل جمع    ٣

دفتر ساماندهی مراکز جهادکشاورزي و محترم س درجانی مدیرکل دوره با تالوت قرآن مجید و سخنرانی آقاي مهند

مسئول توانمندسازي مروجان  جهت برگزاري دوره هاي آموزشی، اهمیت و ضرورت شبکه ترویج در خصوص اهداف 

استفاده از  ظرفیت جوامع محلی ، مددکاران  ، از تکنیک هاي نوین ترویج کشاورزي و بهره گیري تولیديهاي  پهنه 

اساتید دوره براساس برنامه زمانبدي تعیین شده نسبت به اجراي  بالفاصله شروع و ... یجی ، تسهیلگران روستایی و ترو

  .روز اقدام نمودند 3دوره در طی مدت 

  فراگیرانجنسیت  

صد مرد در 45 نفر و معادل 54درصد زن و مابقی به تعداد  55 نفر معادل 66تعداد  ، فراگیر حاضر در دوره 120از بین 

  می باشند



  جدول براکنش فراگیران بر اساس جنسیت

  لی فراگیرانیمقطع تحص

نفر معادل  41 داراي مدرك تحصیلی لیسانس،درصد  61,7 نفر معادل 74فراگیر حاضر در دوره تعداد  120از بین   

داراي مدرك تحصیلی درصد  4,2 نفر و معادل 5و مابقی به تعداد راي مدرك تحصیلی فوق لیسانس  درصد دا 34,1

  می باشند دکترا

  مقطع تحصیلیجدول براکنش فراگیران بر اساس 

  صلی فراگیرانتح رشته

مربوط به رشته درصد   48,4 نفر معادل 58تعداد بیشترین رشته تحصیلی با فراگیر حاضر در دوره  120از بین   

درصد مربوط به رشته شیالت  0,8نفر و معادل  1کشاورزي و کمترین رشته تحصیلی با تعداد  و آموزش تحصیلی ترویج

  .می باشد

  تحصیلی هرشتجدول براکنش فراگیران بر اساس 

  

   

  درصد فراوانی  فراوانی  جنسیت  ردیف

  55  66  زن  1

  45  54  مرد  2

  100  120  جمع

  درصد فراوانی  فراوانی  مقطع تحصیلی  ردیف

  61,7  74  لیسانس  1

  34,1  41  فوق لیسانس  2

  4,2  5  دکترا  3

  100  120  جمع

  درصد فراوانی  فراوانی  مقطع تحصیلی  ردیف

 48,4  58  ترویج و آموزش کشاورزي  1

 35.0  42  زراعت  2
 6.7  8  اقتصاد کشاورزي  3
 3.3  4  باغبانی  4
 2.5  3  منابع طبیعی  5
 0.8  1  علوم دامی  6
 2.5  3  خاکشناسی  7
 0.8  1  شیالت  8

  100  120  جمع



  بسمه تعالی

  هاي تولیدي برگزاري دوره آموزشی کارشناسان مسئول پهنهبندي  برنامه زمان

  معاونت ترویج: مجري دوره                               )دوره اول(ترویج کشاورزي : عنوان دوره

  1397اول تا سوم مردادماه : زمان برگزاري                   )ره( مرکز آموزش عالی امام خمینیکرج، : محل برگزاري

  

  )01/05/97دوشنبه (ه روز اول برنام

  ثبت نام  30/8تا  8

  مراسم افتتاحیه  30/9تا  30/8

  سرور جمهوري اسالمی ایران –مجید  اهللا کالم از آیاتی تالوت

  عرض خیرمقدم و معرفی دوره: مجري برنامه

  مهندس درجانی سخنرانی جناب آقاي 

   ترویجمدیرکل دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزي و شبکه 

  جناب آقاي دکتر سیروس سلمانزاده: مدرس  جامعه شناسی روستایی  11تا  30/9

  استراحت و پذیرایی  30/11تا  11

  جناب آقاي دکتر سیروس سلمانزاده: مدرس  جامعه شناسی روستایی  13تا  30/11

  نماز و نهار  14تا  13

  هی آگ حسینجناب آقاي دکتر : مدرس  آموزش بزرگساالن  30/15تا  14

  استراحت و پذیرایی  16تا  30/15

  آگهی حسین جناب آقاي دکتر: مدرس  آموزش بزرگساالن  30/17تا  16

  

  )02/05/97شنبه  سه(برنامه روز دوم 

  حسین شعبانعلی فمیجناب آقاي دکتر : مدرس  مبانی ترویج کشاورزي  30/10تا  30/8

  استراحت و پذیرایی  11تا  30/10

  حسین شعبانعلی فمیجناب آقاي دکتر : مدرس  ج کشاورزيمبانی تروی  13تا  11

  نماز و نهار  14تا  13

  کوروش رضایی مقدم جناب آقاي دکتر: مدرس  ریزي ترویجی برنامه  30/15تا  14

  استراحت و پذیرایی  16تا  30/15

  کوروش رضایی مقدم جناب آقاي دکتر: مدرس  ریزي ترویجی برنامه  30/17تا  16

   

  )03/05/97چهارشنبه (سوم برنامه روز 

  کوروش رضایی مقدمجناب آقاي دکتر : مدرس  ریزي ترویجیبرنامه  30/10تا  30/8

  استراحت و پذیرایی  45/10تا  30/10

  کوروش رضایی مقدمجناب آقاي دکتر : مدرس  ریزي ترویجیبرنامه  15/12تا  45/10

  مراسم اختتامیه   13تا  15/12

  

  

  

  



دفتر دانش و رسانه هاي ترویجی با ایراد  محترم تتامیه  دوره، آقاي دکتر سرافرازي مدیرکلدر روز سوم  و در اخ

سخنرانی درباره لزوم اجراي دقیق نظام نوین ترویج کشاورزي و فایده اجراي پهنه بندي در مراکز جهادکشاورزي و 

از فراگیران و اساتید محترم تقدیر و  خدمت رسانی بهتر به بهره برداران بخش کشاورزي مباحث را ارائه داشته و سپس

در پایان تعدادي از فراگیران به نمایندگی نسبت به بیان مسائل و مشکالت اجراي پهنه بندي در مراکز . تشکر نمودند

  .جهاد کشاورزي و چگونگی ثبت اطالعات بهره برداران در سامانه پهنه تولیدي و مدیریت داده هاي کشاورزي پرداختند

  

  
  

در این دوره عالوه بر مروجان مسئول پهنه هاي تولیدي ، تعدادي از همکاران معاونت ترویج و  ذکر استشایان 

  .صندوق بیمه محصوالت کشاورزي نیز حضور داشتند

انجام  )ره(مرکز آموزش عالی امام خمینیارع نمایشی برگزار شده در ترویجی از مزعلمی و  حاشیه این دوره  بازدیددر  

  .آشنا شدندبذور اصالح شده سبزي و صیفی ن بازدید فراگیران با شد که در ای

  

  
  

  



  
  

  
  

ارزیابی دوره تربیت مروج متخصص با موضوع ترویج کشاورزي در پهنه هاي تولیدي به شرح پیوست 

   می باشد



تربیت مروج متخصص با موضوع ترویج گزارش ارزیابی دوره آموزشی 

  کشاورزي در پهنه هاي تولیدي

   

  مقدمه

در ) دوره اول(هاي تولیدي با عنوان دوره ترویج کشاورزي دوره آموزشی ویژه کارشناسان پهنه

نفر از مروجان  120در مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج با حضور  1397روزهاي اول تا سوم مردادماه 

ایی، مبانی شناسی روستاین دوره شامل چهار سرفصل جامعه. هاي تولیدي کشور برگزار شدمسئول پهنه

ریزي ترویجی بود که توسط اساتید مجرب و پیشکسوت ترویج کشاورزي، آموزش بزرگساالن و برنامه

آوري گردید که شامل سه هاي ارزیابی بین فراگیران توزیع و جمعدر پایان هر درس، فرم. تدریس شد

 -2خیلی ضعیف،  -1(شاخص محتوا، مدرس و نحوه برگزاري بود که در قالب طیف لیکرت پنج سطحی 

از آنجاییکه هر چهار درس در یک محل . سنجیده شد) خیلی خوب -5خوب،  -4متوسط،  - 3ضعیف، 

برگزار گردید و اسکان و پذیرایی نیز یکسان بود، نتایج ارزیابی مربوط به شاخص نحوه برگزاري حاصل 

کیک مورد ارزیابی قرار بندي هر چهار درس بوده، اما دو شاخص دیگر یعنی محتوا و مدرس به تفجمع

اي نیز بین این دو شاخص در بین چهار کالس برگزار ضمناً مقایسه. گرددگرفته و نتایج آن در ادامه ارائه می

دهنده  هاي تشکیلهر یک از گویه نکته قابل توجه این است که میانگین نمره. شده صورت پذیرفت

 4ها در دو شاخص محتوا و مدرس باالي راي همه گویهباشد که این عدد بنمره می 5ها از حداکثر شاخص

در عدد در شاخص نحوه . باشدکسب گردید که نشان از رضایت باالي فراگیران از این دو شاخص می

کسب شد اما مقدار آن نسبت به دو شاخص  4، باالي )بجز نحوه اسکان(ها برگزاري نیز براي همه گویه

یقیناٌ نتایج . بندي نظرات و پیشنهادات فراگیران ارائه شده استی نیز جمعدر بخش پایان. تر بوددیگر پایین

هاي احتمالی یاري هاي آتی و رفع موانع و کاستیتواند ما را در برگزاري هر چه بهتر دورهارزیابی می

  .رساند

  

  

  



  

  

  

  )دکتر سیروس سلمانزاده: مدرس(شناسی روستایی درس جامعه) الف

  
  

  محتوا نتایج ارزیابی شاخص - 1

نتایج نشان داد که در خصوص این شاخص به . گویه مورد بررسی قرار گرفت 6این شاخص توسط 

- در پایین" هماهنگی طول دوره با مطالب ارائه شده"در باالترین و گویه  "مطالب ارائه شده"ترتیب گویه 

  . ستارائه شده ا) 1(و نمودار ) 1(نتایج این بخش در جدول . ترین رتبه قرار گرفتند

  

   



  شناسی روستاییهاي مربوط به شاخص محتواي درس جامعهبندي گویهرتبه - 1جدول 

 گویه
خیلی 

 ضعیف
 خوب متوسط ضعیف

خیلی 

 خوب
 میانگین

انحراف 

 معیار
 رتبه

 1 75/0 51/4 65 3/23 7/9 9/1 0 مطالب ارائه شده

 2 83/0 42/4 2/59 1/29 8/7 9/2 1 روز بودن محتواي آموزشیبه

 3 89/0 42/4 1/63 4/21 6/12 1 9/1 گی مطالب ارائه شدهیکپارچ

کاربردي بودن محتواي ارائه شده در حیطه 

 شغلی
1 9/3 6/12 4/21 2/61 37/4 91/0 4 

میزان برآورده شدن نیازهاي مورد انتظار 

 شما
0 9/2 6/17 6/19 8/59 36/4 87/0 5 

 6 97/0 20/4 5/51 3/24 4/18 9/4 1 هماهنگی طول دوره با مطالب ارائه شده

  

  

  
  شناسی روستاییشاخص محتواي درس جامعه -1نمودار 

 

  نتایج ارزیابی شاخص مدرس - 2

نتایج نشان داد که در خصوص این شاخص به . گویه مورد بررسی قرار گرفت 12این شاخص توسط 

در باالترین و " ها و مصادیق کاربردياستفاده از مثال"و  "تخصص و تسلط بر موضوع"هاي ترتیب گویه

ترین رتبه در پایین" ها و اسالیدهاي آموزشی فایل"و  "هاي مختلف تدریس استفاده از روش"هاي  گویه

  .ارائه شده است) 2(و نمودار ) 2(نتایج این بخش در جدول . قرار گرفتند



  شناسی روستاییهاي مربوط به شاخص مدرس درس جامعهبندي گویهرتبه - 2جدول 

 گویه
خیلی 

 ضعیف
 خوب متوسط ضعیف

خیلی 

 خوب
 میانگین

انحراف 

 معیار
 رتبه

 1 51/0 79/4 5/83 6/13 9/1 1 0 تخصص و تسلط بر موضوع

 2 51/0 75/4 6/79 5/16 9/3 0 0 ها و مصادیق کاربردياستفاده از مثال

 3 52/0 74/4 6/78 5/17 9/3 0 0 قدرت انتقال مفاهیم

روابط انسانی  مهارت و توانایی در برقراري

 و اجتماعی
0 0 8/7 7/12 4/79 71/4 60/0 4 

 5 63/0 71/4 6/80 7/11 8/6 1 0 رعایت برنامه زمانبندي توسط مدرس

 6 63/0 70/4 4/78 4/14 2/6 1 0 توانایی در ایجاد انگیزه براي مطالعات بیشتر

 7 70/0 67/4 5/77 7/16 2 9/3 0 گیري بندي و نتیجه توانایی در جمع

 8 72/0 64/4 5/76 7/14 9/5 9/2 0 انسجام و نظم در ارایه مطالب

 9 69/0 60/4 9/70 4/19 7/8 1 0 دهی مناسب به سواالت پاسخ

توانایی در اداره کالس و فعال ساختن و 

 افزایش مشارکت فراگیران
0 9/1 8/7 4/19 9/70 59/4 71/0 10 

بحث (هاي مختلف تدریس  استفاده از روش

 ....)سش و پاسخ و گروهی، پر
0 9/1 6/14 4/18 65 46/4 81/0 11 

 12 83/0 44/4 1/63 3/22 7/10 9/3 0 ها و اسالیدهاي آموزشی فایل

  

  
  شناسی روستاییشاخص مدرس درس جامعه -2نمودار 



  

  

  )دکتر حسین آگهی: مدرس(درس آموزش بزرگساالن ) ب

  
  

  نتایج ارزیابی شاخص محتوا - 1

نتایج نشان داد که در خصوص این شاخص به . گویه مورد بررسی قرار گرفت 6ص توسط این شاخ

در باالترین و گویه " کاربردي بودن محتواي ارائه شده در حیطه شغلی"و  "مطالب ارائه شده"ترتیب گویه 

خش در جدول نتایج این ب. ترین رتبه قرار گرفتنددر پایین "میزان برآورده شدن نیازهاي مورد انتظار شما"

  .ارائه شده است) 3(و نمودار ) 3(

  

   



  هاي مربوط به شاخص محتواي درس آموزش بزرگساالنبندي گویهرتبه - 3جدول 

 گویه
خیلی 

 ضعیف
 خوب متوسط ضعیف

خیلی 

 خوب
 میانگین

انحراف 

 معیار
 رتبه

 1 73/0 47/4 4/59 3/31 3/8 0 1 مطالب ارائه شده

ر حیطه کاربردي بودن محتواي ارائه شده د

 شغلی
1 1/2 3/7 2/29 4/60 45/4 80/0 2 

 3 80/0 43/4 3/58 3/31 3/7 1/2 1 روز بودن محتواي آموزشیبه

 4 75/0 42/4 3/57 2/29 5/12 1 0 هماهنگی طول دوره با مطالب ارائه شده

 5 91/0 38/4 4/59 1/27 3/7 2/5 1 یکپارچگی مطالب ارائه شده

مورد انتظار میزان برآورده شدن نیازهاي 

 شما
1/2 1 5/11 3/32 1/53 33/4 87/0 6 

  

  

  
  شاخص محتواي درس آموزش بزرگساالن -3نمودار 

  

  نتایج ارزیابی شاخص مدرس - 2

نتایج نشان داد که در خصوص این شاخص به . گویه مورد بررسی قرار گرفت 12این شاخص توسط 

در باالترین و  "رنامه زمانبندي توسط مدرسرعایت ب"و  "تخصص و تسلط بر موضوع"هاي ترتیب گویه

ترین در پایین "توانایی در ایجاد انگیزه براي مطالعات بیشتر"و  "ها و اسالیدهاي آموزشی فایل"هاي  گویه

  .ارائه شده است) 4(و نمودار ) 4(نتایج این بخش در جدول . رتبه قرار گرفتند



  ص مدرس درس آموزش بزرگساالنهاي مربوط به شاخبندي گویهرتبه - 4جدول 

 گویه
خیلی 

 ضعیف
 خوب متوسط ضعیف

خیلی 

 خوب
 میانگین

انحراف 

 معیار
 رتبه

 1 77/0 62/4 75 7/16 2/5 1/2 1 تخصص و تسلط بر موضوع

 2 73/0 61/4 9/71 8/20 2/5 1 1 رعایت برنامه زمانبندي توسط مدرس

مهارت و توانایی در برقراري روابط انسانی 

 یو اجتماع
1 0 3/6 26 7/66 57/4 70/0 3 

 4 77/0 52/4 8/63 6/26 4/7 1/1 1/1 انسجام و نظم در ارایه مطالب

 5 71/0 51/4 60 6/32 3/6 0 1/1 گیري بندي و نتیجه توانایی در جمع

 6 76/0 51/4 2/64 3/26 4/7 1/1 1/1 دهی مناسب به سواالت پاسخ

 7 82/0 51/4 7/66 9/21 3/8 1/2 1 قدرت انتقال مفاهیم

 8 82/0 50/4 6/64 26 2/5 1/3 1 ها و مصادیق کاربردياستفاده از مثال

توانایی در اداره کالس و فعال ساختن و 

 افزایش مشارکت فراگیران
1 1/3 3/6 26 5/63 47/4 83/0 9 

بحث (هاي مختلف تدریس  استفاده از روش

 ....)گروهی، پرسش و پاسخ و 
1/1 2/3 4/6 6/26 8/62 46/4 83/0 10 

 11 86/0 41/4 6/59 7/27 5/8 2/3 1/1 توانایی در ایجاد انگیزه براي مطالعات بیشتر

 12 15/1 14/4 3/55 1/19 9/14 4/6 3/4 ها و اسالیدهاي آموزشی فایل

  

  
  شاخص مدرس درس آموزش بزرگساالن -4نمودار 

  

  



  

  

  )شعبانعلی فمی دکتر حسین: مدرس(درس مبانی ترویج ) ج

  

  

  

  

  نتایج ارزیابی شاخص محتوا - 1

نتایج نشان داد که در خصوص این شاخص به . گویه مورد بررسی قرار گرفت 6این شاخص توسط 

میزان برآورده "در باالترین و گویه  "مطالب ارائه شده"و  "روز بودن محتواي آموزشیبه"ترتیب گویه 

و نمودار ) 5(نتایج این بخش در جدول . ترین رتبه قرار گرفتنددر پایین "شدن نیازهاي مورد انتظار شما

  .ارائه شده است) 5(

  

   



  هاي مربوط به شاخص محتواي درس مبانی ترویجبندي گویهرتبه - 5جدول 

 گویه
خیلی 

 ضعیف
 خوب متوسط ضعیف

خیلی 

 خوب
 میانگین

انحراف 

 معیار
 رتبه

 1 95/0 24/4 4/51 5/29 3/13 8/3 9/1 روز بودن محتواي آموزشیبه

 2 87/0 20/4 6/47 6/28 21 9/2 0 مطالب ارائه شده

 3 95/0 19/4 6/47 4/31 3/14 7/5 1 هماهنگی طول دوره با مطالب ارائه شده

کاربردي بودن محتواي ارائه شده در حیطه 

 شغلی
9/1 8/3 19 7/25 5/49 17/4 99/0 4 

 5 1 17/4 1/48 8/30 4/14 8/3 9/2 یکپارچگی مطالب ارائه شده

میزان برآورده شدن نیازهاي مورد انتظار 

 شما
9/2 8/3 24 9/26 3/42 01/4 04/1 6 

  

  
  شاخص محتواي درس مبانی ترویج -5نمودار 

  

  نتایج ارزیابی شاخص مدرس - 2

نتایج نشان داد که در خصوص این شاخص به . گویه مورد بررسی قرار گرفت 12این شاخص توسط 

توانایی در اداره کالس و فعال ساختن و افزایش مشارکت "و  "قدرت انتقال مفاهیم"هاي ترتیب گویه

توانایی در ایجاد انگیزه براي "و  "ها و اسالیدهاي آموزشی فایل"هاي  در باالترین و گویه "فراگیران

رائه شده ا) 6(و نمودار ) 6(نتایج این بخش در جدول . ترین رتبه قرار گرفتنددر پایین "مطالعات بیشتر

  .است



  هاي مربوط به شاخص مدرس درس مبانی ترویجبندي گویهرتبه - 6جدول 

 گویه
خیلی 

 ضعیف
 خوب متوسط ضعیف

خیلی 

 خوب
 میانگین

انحراف 

 معیار
 رتبه

 1 82/0 51/4 66 3/24 8/6 1 9/1 قدرت انتقال مفاهیم

توانایی در اداره کالس و فعال ساختن و افزایش 

 نمشارکت فراگیرا
1 1 5/13 3/17 3/67 49/4 83/0 2 

 3 85/0 47/4 8/63 7/25 7/6 9/1 9/1 تخصص و تسلط بر موضوع

 4 81/0 46/4 1/62 2/26 7/8 9/1 1 رعایت برنامه زمانبندي توسط مدرس

بحث (هاي مختلف تدریس  استفاده از روش

 ....)گروهی، پرسش و پاسخ و 
9/1 9/1 5/9 8/23 9/62 43/4 88/0 5 

 6 1 41/4 4/64 2/21 7/8 9/1 8/3 جام و نظم در ارایه مطالبانس

 7 92/0 40/4 7/58 8/29 7/7 0 8/3 ها و مصادیق کاربردياستفاده از مثال

 8 98/0 39/4 5/62 1/23 6/9 1 8/3 گیري بندي و نتیجه توانایی در جمع

 9 83/0 38/4 1/57 6/27 3/13 1 1 دهی مناسب به سواالت پاسخ

توانایی در برقراري روابط انسانی و  مهارت و

 اجتماعی
9/1 8/3 5/10 9/22 61 37/4 95/0 10 

 11 88/0 36/4 2/56 5/29 5/10 9/1 9/1 توانایی در ایجاد انگیزه براي مطالعات بیشتر

 12 96/0 20/4 6/47 4/32 2/15 9/1 9/2 ها و اسالیدهاي آموزشی فایل

  

  

  
  مبانی ترویج شاخص مدرس درس -6نمودار 

  

  

  



  

  

  

  )مقدمدکتر کوروش رضایی: مدرس(ریزي ترویجی درس برنامه) د

  

  

  

  نتایج ارزیابی شاخص محتوا - 1

نتایج نشان داد که در خصوص این شاخص که . گویه مورد بررسی قرار گرفت 6این شاخص توسط 

میزان "در باالترین و گویه  "موزشیروز بودن محتواي آبه"و  "یکپارچگی مطالب ارائه شده"ترتیب گویه 

و نمودار ) 7(نتایج این بخش در جدول . ترین رتبه قرار گرفتنددر پایین "برآورده شدن نیازهاي مورد انتظار

  .ارائه شده است) 7(

  

   



  ریزي ترویجیهاي مربوط به شاخص محتواي درس برنامهبندي گویهرتبه - 7جدول 

 گویه
خیلی 

 ضعیف
 خوب متوسط ضعیف

لی خی

 خوب
 میانگین

انحراف 

 معیار
 رتبه

 1 63/0 63/4 70 24 5 1 0 یکپارچگی مطالب ارائه شده

 2 63/0 62/4 70 22 8 0 0 روز بودن محتواي آموزشیبه

کاربردي بودن محتواي ارائه شده در حیطه 

 شغلی
0 1 8 23 68 58/4 58/4 3 

 4 65/0 56/4 65 26 9 0 0 هماهنگی طول دوره با مطالب ارائه شده

 5 68/0 55/4 63 30 5 2 0 مطالب ارائه شده

 6 54/4 54/4 67 23 7 3 0 میزان برآورده شدن نیازهاي مورد انتظار 

  

  
  ریزي ترویجیشاخص محتواي درس برنامه -7نمودار 

  

  نتایج ارزیابی شاخص مدرس - 2

خصوص این شاخص که نتایج نشان داد که در . گویه مورد بررسی قرار گرفت 12این شاخص توسط 

هاي  در باالترین و گویه "گیري بندي و نتیجه توانایی در جمع"و  "قدرت انتقال مفاهیم"هاي ترتیب گویه

نتایج . ترین رتبه قرار گرفتنددر پایین "ها و اسالیدهاي آموزشی فایل"و  "دهی مناسب به سواالت پاسخ"

  .ارائه شده است) 8(و نمودار ) 8(این بخش در جدول 

  

  



  ریزي ترویجیهاي مربوط به شاخص مدرس درس برنامهبندي گویهرتبه - 8جدول 

 گویه
خیلی 

 ضعیف
 خوب متوسط ضعیف

خیلی 

 خوب
 میانگین

انحراف 

 معیار
 رتبه

 1 58/0 69/4 8/75 2/18 1/6 0 0 قدرت انتقال مفاهیم

 2 63/0 67/4 5/75 3/17 1/6 1 0 گیري بندي و نتیجه توانایی در جمع

مهارت و توانایی در برقراري روابط انسانی 

 و اجتماعی
0 2 1/3 4/21 5/73 66/4 64/0 3 

 4 66/0 64/4 4/72 4/19 1/7 1 0 رعایت برنامه زمانبندي توسط مدرس

توانایی در اداره کالس و فعال ساختن و 

 افزایش مشارکت فراگیران
0 2 1/5 4/20 4/72 64/4 68/0 5 

 6 68/0 63/4 7/71 2/21 5/1/5 2 0 تخصص و تسلط بر موضوع

 7 60/0 62/4 4/68 5/25 1/6 0 0 انسجام و نظم در ارایه مطالب

بحث (هاي مختلف تدریس  استفاده از روش

 ....)گروهی، پرسش و پاسخ و 
0 2 1/5 4/20 4/72 62/4 67/0 8 

 9 68/0 62/4 4/72 4/18 2/8 1 0 توانایی در ایجاد انگیزه براي مطالعات بیشتر

 10 72/0 60/4 7/71 2/20 1/5 3 0 ها و مصادیق کاربردياستفاده از مثال

 11 68/0 58/4 7/68 2/22 1/8 1 0 ها و اسالیدهاي آموزشی فایل

 12 73/0 57/4 4/68 5/23 1/5 1/3 0 دهی مناسب به سواالت پاسخ

  

  
  ریزي ترویجیشاخص مدرس درس برنامه -8نمودار 

  

  



  نحوه برگزاري دوره) ه

نتایج نشان داد که در خصوص این شاخص که . گویه مورد بررسی قرار گرفت 6این شاخص توسط 

ترین رتبه در پایین "نحوه اسکان"  در باالترین و گویه "ها نظم و هماهنگی در اجراي برنامه" ترتیب گویه

  .ارائه شده است) 11(و نمودار ) 11(نتایج این بخش در جدول . قرار گرفتند

  هاي مربوط به شاخص نحوه برگزاري دورهبندي گویهرتبه - 9جدول 

 گویه
خیلی 

 ضعیف
 خوب متوسط ضعیف

خیلی 

 خوب
 میانگین

انحراف 

 معیار
 رتبه

 1 84/0 38/4 8/58 29 5/10 3 8/0 ها نظم و هماهنگی در اجراي برنامه

مکان آموزشی از نظر عواملی چون فضاي 

 ...، تهویه و آموزشی، نور، صدا
8/1 3/1 8/10 8/34 4/51 32/4 85/0 2 

 3 96/0 25/4 9/52 1/28 13 4 2 نحوه پذیرایی

 4 99/0 10/4 9/43 6/31 5/18 3/3 8/2 )روز و ساعت دوره(مدت زمان برگزاري 

استفاده از وسایل کمک آموزشی مناسب و 

 منطبق با نیازهاي آمورشی دوره
3 3/3 3/18 3/37 1/38 04/4 98/0 5 

 6 15/1 98/3 3/45 3/25 2/17 3/7 8/4 نحوه اسکان 

  

  
  شاخص نحوه برگزاري دوره -9نمودار 

   



  نظرات و پیشنهادها) ز

هاي آموزشی، بخشی با عنوان نظرات و پیشنهادها قرار داشت که هاي ارزیابی دورهدر انتهاي فرم

توان در برگزاري هر چه بهتر یشنهادها میاز این پ. صورت تشریحی پاسخ گفتندپاسخگویان به این بخش به

ارائه شده ) 12(خالصه پیشنهادها در جدول . هاي آتی و رفع نواقص دوره برگزار شده استفاده نموددوره

اسکان و رفاه ": گردد، مهمترین پیشنهادها به ترتیب اولویت عبارتند ازهمانطور که مالحظه می. است

هاي آموزشی تخصصی مستمر بودن برگزاري دوره"، "دوره آموزشی تر همکاران در طول برگزاريمناسب

برگزاري "و  "هاي آتیامکان حضور فراگیران شرکت کننده در این دوره در دوره"، "براي کارشناسان پهنه

بندي و طرح نظام نوین ترویج و ارائه راهکارهاي دوره یا گردهمایی در خصوص مسائل و مشکالت پهنه

  ."نمناسب در خصوص آ

  

 خالصه نظرات و پیشنهادهاي فراگیران -10جدول 

 رتبه پیشنهاد

 1 تر همکاران در طول برگزاري دوره آموزشیاسکان و رفاه مناسب

 2 هاي آموزشی تخصصی براي کارشناسان پهنهمستمر بودن برگزاري دوره

 3 هاي آتیامکان حضور فراگیران شرکت کننده در این دوره در دوره

 4 بندي و ارائه راهکارهاي مناسب در خصوص آندوره یا گردهمایی در خصوص مسائل و مشکالت پهنهبرگزاري 

 5 برگزاري دوره یا گردهمایی در خصوص مسائل و مشکالت طرح نظام نوین و ارائه راهکارهاي مناسب در خصوص آن

 6 تر موضوعات درسیهاي عملی و بررسی عمیقصورت کارگاهها بهبرگزاري دوره

 7 هاي آموزشیهماهنگی در خصوص ایاب و ذهاب همکاران جهت شرکت در دوره

 8 )با توجه به مشکالت و مشغله همکاران(صورت دو روزه ها بهبرگزاري دوره

بجاي (صورت تخصصی براي هر مبحث هاي آموزشی بهاختصاص زمان بیشتري براي هر مبحث و برگزاري دوره

 )اي مختلفهبرگزاري دوره با سرفصل

9 

 10 ايصورت منطقهها بهبرگزاري دوره

 11 )مانند ایجاد شبکه اجتماعی(ایجاد زمینه تبادل اطالعات و مستندات هر دوره پس از برگزاري آن بین همکاران 

 12 هاي آموزشی توسط اساتیدصورت پرسش و پاسخ و ارائه راهکارهاي عملی در دورهها بهبرگزاري کالس

 13 هاي آموزشیر قرار دادن محتواي آموزشی براي فراگیران پیش از برگزاري دورهدر اختیا

  

  


