
 
 
 
 
 

تلقيح مصنوعي ة زمين نيازهاي آموزشي دامداران در بررسي نگرش و
  گاوهاي شيري در

  ∗مزارع گاوهاي شيري شهرستان مرند: ة مورديمطالع
 ∗∗يامچي سارا پادار

 

 هچكيد

 تلقيح مصنوعي در ةهدف كلي پژوهش حاضر بررسي نيازهاي آموزشي دامداران در زمين
 انجام شد و از نوع )۱(ين پژوهش به روش پيمايشيا. گاوهاي شيري شهرستان مرند است

هاي شهرستان   واحد از گاوداري۱۵۰، اين پژوهش آماري ةجامع.  همبستگي استـ توصيفي
 واحد گاوداري است كه به روش كامًال ۱۰۸ آنة آماري  است و نمون۱۳۸۳مرند در سال 

: اي در چهار بخش شامل امههاي موردنظر پرسشن براي گردآوري داده.  انتخاب شدند)۲(تصادفي
هاي فردي، اجتماعي و اقتصادي، سنجش دانش فني، سنجش ميزان دسترسي به  ويژگي

 درصد از پاسخگويان ۷۷نتايج نشان داد كه حدود .  و سنجش نگرش، تنظيم شد،اطالعات فني
 سطح دانش فني افراد در اين زمينه در. از روش تلقيح مصنوعي در گاوهايشان استفاده مي كنند

نژاد،  مديريت اصالح: اند از  و اولويت نيازهاي آموزشي آنان به ترتيب عبارتاستمتوسط 
ستقل و ة بين متغيرهاي متحليل رابط.  و تغذيه،بهداشت تلقيح مصنوعي، شناسايي فحلي گاوها

دار و   معنيةدامداري با نيـاز آموزشي دامداران رابطة وابسته نشان مي دهد كه بين سن و سابق
دار و منفي  فني با نياز آموزشي نيز معنييالت و دانش صة سطح تحمثبـت وجود دارد و رابط

 .است
از ) ۲R = ۱۳۸/۰( درصد ۸/۱۳سواد تنها   نشان داد كه متغير)۳(آزمون رگرسيون چند متغيره 

 يعني هنوز عوامل متعدد ديگري در نوسانات ميزان ،كند تغييرات نياز آموزشي را تبيين مي
 . پژوهش شناخته نشدندؤثرند كه در اينيح مصنوعي مة تلقهاي آموزشي دامداران در زميننياز

                                                 
هاي آقاي دكتر حسن صديقي استاديار و مدير گروه  الة حاضر از راهنمايي در تدوين مق∗

 .ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس استفاده شده است
  كارشناس ارشد ترويج و آموزش كشاورزي∗∗
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مرند / گاوهاي شيري/ تلقيح مصنوعي/ دامداران/ نيازهاي آموزشي :كليد واژه ها
 ).شهرستان(

* * * 

  مقدمه و مباني نظري

 جمعيت جهان در كشورهاي در حال توسعه زندگي %۷۵بر اساس آمار فائو حدود
هاي شيري و گوشتي و تقريبًا   كل دام%۷۰همين كشورها صاحب حدود . دـكنن مي
 %۲۱باوجود اين، كشورهاي درحال توسعه فقط . هاي زراعي دنيا هستند  زمين۶۰%

كمبود پروتئين مرغوب حيواني . كنند  كل گوشت جهان را توليد مي%۳۴كل شير و 
هاي مختلف در  ني بيماريدر كشورهاي در حال توسعه موجب سوء تغذيه و فراوا

أمين  در اغلب كشورها پرورش سنتي گاو منبع اصلي ت)۴(.بين مردم آنها شده است
اما توليدات اين حيوانات به دليل . پروتئين حيواني مورد نياز مردم بوده است

هاي مديريتي، بسيار   دام و روشةاختالف فراوان در كيفيت ژنتيكي، بهداشت و تغذي
 ليتر ۵۰۰۰شده به طور ميانگين ساالنه حدود  ي نمونه گاوهاي اصالحبرا. متغير است

كنند، در حالي كه توليد شير در گاوهاي بومي اغلب كشورها فقط  شير توليد مي
در بسياري از كشورها مانند ايران، توليد . ة گوساله هايشان استاندكي مازاد بر تغذي

در ايران توليدات . رود يتر فراتر نمي ل۱۵۰۰ساالنة شير در نژاد گاو بومي پر شير از 
شوند به  گاوهاي سرابي و گلپايگاني كه گاوهاي شيري بومي خوب محسوب مي

 )۵(.كند  ليتر در سال تجاوز نمي۱۵۰۰استثناي تعدادي، از 
نژاد  هاي افزايش توليدات دامي، اصالح ترين راه ترين و سريع يكي از راحت 
نژاد و رعايت عوامل محيطي مانند بهداشت و   اصالحهاي دقيق با كاربرد برنامه. است
 توان ژنتيكي حيوانات مختلف را در تـوليدات دامي افـزايش توان، ة مناسب ميتغذي
هاي  هايي مقاوم در برابر بسياري از بيماري توان دام همچنين از اين طريق مي. داد

بهداشتي و درماني هاي  دامي به وجود آورد كه اين امر منجر به كمتر شدن هـزينه
هايي است كه ضريب  نژاد، توليد دام هاي اصالح از آثار ديگر برنامه. ها خواهد شد دام

تبديل مواد غذايي باالتري دارند كه با توجه به كمبود علوفه در بعضي مناطق 
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دست  ها، محصوالت زيادتري به  كمتر براي تغذية اين دامةتوان با صرف هزين مي
ة روري است كه استفادة صنعت دامپژاد يكي از اركان توسعن  اصالح در واقع)۶(.آورد

ي اين صنعت گذاري در اين زمينه موجب ترقي و شكوفاي صحيح از آن و نيز سرمايه
 .خواهد شد

در روش طبيعي از گاو . نژاد به دو روش طبيعي و مصنوعي انجام مي شود اصالح 
نژاد گوسفند به كار  يشتر در اصالحكنند كه اين روش ب نر يا قوچ اصيل استفاده مي

ة نژاد طبيعي با مشكالتي مانند احتمال انتقال آلودگي دام نر، هزين اصالح. رود مي
ري دام نر و عدم دسترسي به دام نر ممتاز در زمان فحلي دام ماده مواجه نگهدا
امروزه بشر با پيشرفت علم . راه دوم، استفاده از روش تلقيح مصنوعي است. است
انسته است اسپرم گاوهاي اصيل را با منجمد كردن از دورترين نقاط جهان به تو

 افزايش ظرفيت ژنتيكي )۷(.آساني در هر مكان و هر زماني مورد استفاده قرار دهد
ة منظم توان به بهترين نحو ممكن از طريق اجراي برنام توليد گاوهاي محلي را مي

متاز و به كارگيري روش تلقيح مصنوعي گري با استفاده از اسپرم گاوهاي م آميخته
 ۵۰۰ – ۲۰۰توان قدرت توليد مثل هر گاو نر ممتاز را  با اين روش مي. انجام داد

توان گفت اصالح نژاد بدون استفاده از روش تلقيح مصنوعي  مي. برابر افزايش داد
  بعد از جنگ جهاني دوم عمل)۸(.اگر غيرممكن نباشد، قطعًا بسيار كند خواهد بود

ة تلقيح مصنوعي در گاوهاي شيري در سطح وسيعي در تمام كشورهاي توليدكنند
 درصد گاوهاي ۹۰ر از جمله سوئد، دانمارك، هلند و ژاپن رشد كرد و بيش از شي

 )۹(. شيري آنها به روش تلقيح مصنوعي بارور مي شدند
در ايران، شهرستان مرند به خاطر داشتن آب و هواي كوهستاني يكي از  

هاي  بنا به گزارش امور طرح و بررسي. هاي مهم دامپروري كشور است قطب
، اين شهرستان با دارا بودن ۱۳۸۲معاونت امور دام استان آذربايجان شرقي در سال 

 تن گوشت قرمز سهم ۲۷۱۴ و  تن شير۲۳۲۵۴ة س دام و با توليد ساالنأ ر۳۸۱۰۰۰
در حال . ي داشته استمهمي در توليد اين دو محصول در استان آذربايجان شرق
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 به طور )۱۰(.شود هداري ميأس گاو بومي در شهرستان نگ ر۲۳۸۴۳حاضر در حدود 
شير )  كيلوگرم در روز۴ تا ۳( كيلوگرم ۹۰۰ساالنه ة بومي،  گاو مادأسميانگين هر ر

از گاوهاي بومي شهرستان مرند در حدود ة شير بنابراين توليد ساالن. كند توليد مي
أس حال اگر بتوانيم اين تعداد گاو را اصالح كنيم و توليد هر ر. ت هزار تن اس۲۲

 كيلوگرم در سال افزايش دهيم، در آن صورت ميزان توليد شير خام ۲۱۰۰گاو را به 
 هزار تن افزايش خواهد يافت كه اين مقدار بيش از دو برابر ۵۰اين گاوها ساليانه به 

 .توليد فعلي است
 

  پژوهشاهداف 

 هدف كلي) الف
ة هدف كلي اين پژوهش بررسي نيازهاي آموزشي و نگرش دامداران در زمين •

 .ح نژاد از طريق تلقيح مصنوعي در گاوهاي شيري استاصال
 اهداف اختصاصي) ب

شناسايي مشكالت و تنگناهاي دامداران در استفاده از روش تلقيح مصنوعي  •
 در گاوهاي شيري؛

 ان؛شناسايي و تعيين منابع اطالعات فني دامدار •
 اي دامداران؛ هاي فردي و حرفه شناخت ويژگي •
هاي فني و  تعيين ميزان همبستگي نيازهاي آموزشي دامداران با ويژگي •

 .اي آنان حرفه
 

  پژوهشروش 

آوري اطالعات و  ـ همبستگي است و جهت جمع پژوهش حاضر از نوع توصيفي
واحد از  ۱۵۰آماري پژوهش ة جامع. آمار از روش پيمايشي استفاده شده است

 ۱۰۸ اين پژوهش ة آماري است و نمون۱۳۸۳هاي شهرستان مرند در سال  گاوداري
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حجم . واحد از اين تعداد گاوداري است كه به طور كامًال تصادفي انتخاب شدند
ة اين پژوهش متغير وابست.  برگزيده شد)۱۱(نمونه بر اساس جدول تعيين تعداد نمونه 

تلقيح مصنوعي در گاوهاي شيري و متغيرهاي ة ميننيازهاي آموزشي دامداران در زرا 
ر دامداري، ميزان مشاركت در ة كامستقل را سن، سطح سواد، سطح در آمد، سابق

جهت . دهند نهادهاي اجتماعي و ميزان دسترسي به اطالعات فني تشكيل مي
هاي فردي،  اي در چند بخش شامل ويژگي هاي موردنظر، پرسشنامه گردآوري داده

 و اقتصادي، ميزان دسترسي مخاطبان به اطالعات فني، سطح دانش فني و اجتماعي
، )۱۲(براي تعيين روايي پرسشنامه از روايي محتوايي. سنجش نگرش، تنظيم گرديد

 براي تعيين اعتبار پرسشنامه )۱۵(. استفاده شد)۱۴( و روايي ظاهري)۱۳(اي روايي سازه
آزمون انجام شد و  پيش)  پژوهشةاي مشابه با جامع جامعه(در روستاي اربطان 

 و ۸۵/۰ و ۷۸/۰ و ۸۱/۰، ضريب اعتبار كرانباخ آلفا )SPSS)۱۶افزار  بااستفاده از نرم
هاي سنجش نگرش، ميزان دسترسي به اطالعات فني،   به ترتيب براي بخش۷۹/۰

ة دهند سنجش دانش فني و مشاركت در نهادهاي اجتماعي به دست آمد كه نشان
ؤال جهت سنجش ميزان دانش فني شانزده س. شنامه استؤاالت پرساعتبار باالي س

.  مديريت اصالح نژاد، تغذيه، بهداشت و شناسايي فحلي طراحي شدة حوزدر چهار
تا كامًال درست ) ۰(اي از كامًال نادرست  ت به صورت طيف ليكرت پنج گزينهؤاالس
انش فني وي در  دة ميزاندهند هاي پاسخگو نشان جمع نمره. تنظيم گرديد) ۴(

ة حدنصاب  مصنوعي بوده و اختالف اين نمره با نمرة تلقيحهاي چهارگان زمينه
سطح نياز آموزشي با . هاي ياد شده است ي پاسخگو در زمينهموزشآبيانگر ميزان نياز 
 : به چهار طبقه تقسيم شد)ISDM)۱۷استفاده از فرمول 

A = كم : A< انحراف معيار – ميانگين 
B = انحراف معيار – ميانگين : كم نسبتًا ≤ B < ميانگين 
C =  ميانگين : نسبتًا زياد ≤ C < انحراف معيار + ميانگين 
D = زياد : D ≥ انحراف معيار + ميانگين 
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  يافته هاي پژوهش

 اي كشاورزان هاي فردي و حرفه ويژگي

 سال است كه ۵۶/۴۴دهد كه ميانگين سني پاسخگويان  هاي پژوهش نشان مي يافته
 نفر ۱۲ سال و كمترين فراواني با ۵۰ نفر در گروه سني باالي ۲۸بيشترين فراواني با 

 كالس با انحراف ۸۴/۵ميانگين سواد آنان .  سال قرار دارند۲۵در گروه سني كمتر از 
.  سال است۶۵/۲۰دامداري پاسخگويان  ة كارميانگين سابق. باشد  مي۲۳/۴معيار 
 درصد غير از دامداري شغل ۱/۴۸ است و  درصد آنان فقط دامداري۹/۵۱شغل 

گاوهاي اكثر . اشدب أس مي ر۱۲ميانگين تعداد گاو پاسخگويان . ديگري نيز دارند
.  درصد، گاِو نژاِد اصيل دارند۵/۶رگه است و تنها  دو)  درصد۱/۷۴(پاسخگويان 
ه همچنين ميانگين توليد شير روزان. باشد بومي مي)  درصد۴/۱۹(ة افراد گاوهاي بقي

اند كه   درصد اين افراد اظهار كرده۹/۷۶.  كيلوگرم است۱۰۰ مورد مطالعه ةدر جامع
 درصد از اين روش استفاده ۱/۲۳كنند و  از روش تلقيح مصنوعي استفاده مي

در ضمن فقط دو نفر ابراز كرده بودند كه قادر به انجام عمل تلقيح . كنند نمي
  كردند كه برايشان كالس آموزشي  درصد پاسخگويان اعالم۴/۹۴. مصنوعي هستند

 
  برخي ويژگي هاي فردي و اقتصادي دامداران-۱جدول 

 حداقل حداكثر نماانحراف معيار ميانگين ويژگي

 ۱۸ ۷۵ ۳۸ ۴۳/۱۴ ۵۶/۴۴ )سال(سن 

 ۰ ۱۴ ۵ ۲۳/۴ ۸۴/۵ )سال(تحصيالت 

 ۱ ۵۰ ۲۰ ۵۲/۱۳ ۶۵/۲۰ )سال(سابقه 

 ۰۰۰/۵۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ۰۰۰/۳۸۵/۲ )ريال(درآمد 

 ۱ ۵۰ ۶ ۱۱ ۱۲ )أسر(تعداد گاو 

 ۲ ۴۰۰ ۳۰ ۵۲ ۱۰۰ )كيلوگرم(توليدشير

  يافته هاي پژوهش:أخذم
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 درصد نسبت به برگزاري ۵/۸۱ار نشده است و ة تلقيح مصنوعي برگزدر زمين
بايد توجه كرد كه مشاركت . اند هاي آموزشي مرتبط ابراز عالقه كرده كالس

ها را  هاي آموزشي و ترويجي نه تنها موفقيت برنامه  و دامداران در برنامهكشاورزان
كند بلكه باعث افزايش سطح دانش و آگاهي هاي آنان و جلب  تضمين مي

 )۱۸(.رضايتمندي و ايجاد انگيزه در آنها خواهد شد

 

 سنجش نيازهاي آموزشي
ة آموزشي، تعيين م اساسي ترين قدم در برنا)۱۹(بر اساس مطالعات ضيائي و رضايي

در پژوهش حاضر براي . آنها بر مبناي واقعيت استنيازهاي آموزشي و اجراي 
داء دانش ة اصالح نژاد و تلقيح مصنوعي ابتتعيين نيازهاي آموزشي دامداران در زمين

گيري ميزان دانش فني دامداران  جهت اندازه. فني آنان مورد سنجش قرار گرفت
مديريت اصالح نژاد، بهداشت تلقيح مصنوعي، ة حوز در چهار ،ة يادشدهدرزمين

نتايج حاصل از تجزيه . در پرسشنامه گنجانده شدسؤاالتي شناسايي فحلي و تغذيه، 
 و انحراف ۳۸/۴۵دهد كه ميانگين دانش فني پاسخگويان  ها نشان مي و تحليل داده

 و ۶۴ كسب شده توسط پاسخگويانة دانش فني بيشترين نمر. باشد  مي۵۱/۵معيار 
 استفاده ISDMش از روبراي توصيف كيفي ميزان دانش فني .  است۳۲كمترين نمره 

 درصد از ۴/۳۲ ديده مي شود ميزان دانش فني ۲همان طور كه در جدول . شده است
 درصد نيز در حد ۵/۱۸ درصد در حد متوسط و ۱/۳۶پاسخگويان در حد زياد، 
 است كه در مجموع پاسخگويان اين مطلب حاكي از آن. خيلي زياد ذكر شده است

پژوهشگران نشان داده اند كه بين ميزان سواد و دانش فني . دانش فني بااليي دارند
ها از سوي  بين دانش فني و پذيرش نوآورية مستقيم و همسو و كشاورزان رابط

ها و تغيير   بنابراين پذيرش نوآوري)۲۰(.دار وجود دارد كشاورزان ارتباط مثبت و معني
مسئوالن ترويج بايد توجه .  دامداران مبتني بر ميزان دانش فني آنان استنگرش

توان نگرش آنان را نسبت  هاي دامداران مي داشته باشند كه با ارتقاي دانش و آگاهي
توان انتظار  اي تغيير داد و مثبت كرد؛ همچنين با بهبود دانش است كه مي به پديده
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 ۲ بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول .ها را بپذيرند داشت كه آنان نوآوري
 و انحراف ۴۳/۵ة مديريت اصالح نژاد با ميانگين اولويت نياز آموزشي افراد در زمين

 و ۴۹/۳ در رديف اول و اهميت تغذيه در باروري گاو با ميانگين ۴۱/۲معيار 
بر اساس اطالعات به دست آمده الزم .  در رديف آخر است۰۳/۲انحراف معيار 

هاي ذكر شده  هاي خود را بر اساس اولويت ريزان ترويجي برنامه ه برنامهاست ك
 .تنظيم كنند

 

 ميانگين و انحراف معيار نياز آموزشي پاسخگويان در زمينه هاي -۲جدول 
 مختلف تلقيح مصنوعي

)۱۰۸ = n( 

 اولويت انحراف معيار ميانگين نياز آموزشي

 ۱ ۴۱/۲ ۴۳/۵ مديريت اصالح نژاد

 ۲ ۶۳/۲ ۹۵/۴ بهداشت تلقيح مصنوعي

 ۳ ۰۸/۲ ۷۳/۴ اهميت شناسايي فحلي گاوها

 ۴ ۰۳/۲ ۴۹/۳ اهميت تغذيه در باروري گاو

  يافته هاي پژوهش:أخذم

 
 بررسي نگرش دامداران نسبت به تلقيح مصنوعي

ها و  اعمال، گفتار و بينش هر فرد، با نگرش او نسبت به اشخاص، اشيا، موقعيت
نظران، نقش نگرش كشاورزان را  صاحب. باط مستقيم داردموضوعات گوناگون ارت

ها  ة پذيرش نوآوريبسيار پر اهميت دانسته و داشتن نگرش مثبت كشاورزان را الزم
 در پژوهش حاضر به منظور ارزيابي كيفي نگرش، با )۲۱(.دانند از سوي آنان مي
 اساس بر. ، سطوح نگرش به چهار طبقه تقسيم شده استISDMاستفاده از روش 
 درصد پاسخگويان نگرش منفي و نسبتًا منفي ۶/۴۱ در مجموع ۳اطالعات جدول 
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، دامداران تاجيكي »گراي«ة به عقيد.  درصد نگرش مثبت و نسبتًا مثبت دارند۴/۵۸و
 به

  توزيع فراواني نگرش پاسخگويان نسبت به تلقيح مصنوعي-۳جدول 

 درصد تراكمي درصد فراواني نگرش

 ۸/۱۴ ۸/۱۴ ۱۶ بتمث
 ۳/۵۸ ۵/۴۳ ۴۷ نسبتًا مثبت
 ۸/۷۷ ۵/۱۹ ۲۱ نسبتًا منفي

 ۱۰۰ ۲/۲۲ ۲۴ منفي
  ۱۰۰ ۱۰۸ جمع

  يافته هاي پژوهش :أخذم

 
كنند ولي  دليل نداشتن دانش كافي از روش هاي سنتي براي اصالح نژاد استفاده مي

لقيح ميزان پذيرش فناوري ت »باليل« )۲۲(.نسبت به تلقيح مصنوعي نظر مثبتي دارند
 )۲۴(. اعالم كرده است۴۶/۰  اتيوپي)۲۳( رسيآكوهستاني ة مصنوعي را در منطق

 
 )n = ۱۰۸( منابع دريافت اطالعات -۴جدول 

 اولويت انحراف معيار ميانگين منابع

 ۱ ۷۵/۰ ۷۵/۲ دوستان و ساير دامداران

 ۲ ۹۹/۰ ۶۵/۲ فروشندگان دارو

 ۳ ۹۲/۰ ۱۲/۲ جهاد كشاورزية ادار

 ۴ ۱ ۱۲/۲ دامپزشكية دارا

 ۵ ۲۴/۱ ۰۵/۲ كارشناسان و مروجان

 ۶ ۹۸/۰ ۵/۱ )راديو، تلويزيون، نشريات(هاي عمومي  رسانه
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  يافته هاي پژوهش:أخذم۰

ترين منابع اطالعات فني دامداران  دهد كه مهم هاي پژوهش نشان مي يافته 
 خدمات ةداردوستان و ساير دامداران، فروشندگان دارو، ا: اند از ترتيب عبارت به

 . ضمنًا ميزان دسترسي دامداران به اطالعات فني در حد متوسط است. كشاورزي
ة نهادهاي مختلف اجتماعي مثل ادارة ميزان مشاركت دامداران در برنام 

 ۵در جدول . گاوداران و غيره ارزيابي شدة ، اتحادية دامپزشكيي، اداركشاورز
. شود  نهادهاي اجتماعي ديده ميسطوح چهارگانة ميزان مشاركت پاسخگويان در

 درصد كم، ۲/۱۰حد متوسط،  ها در  درصد پاسخگويان در اين برنامه۸/۳۹مشاركت 
 درصد در حد خيلي زياد ارزيابي شده ۶/۱۷ درصد از آنان در حد زياد و ۴/۳۲

هاي مختلف در بين پاسخگويان در  توان گفت ميزان مشاركت در برنامه مي. است
 .سطح مطلوب است

: اند از تنگناهاي دامداران در استفاده از روش تلقيح مصنوعي عبارت مشكالت و 
ة ور تلقيح در زمان فحلي گاو ماده و هزينأمزايي گاوها، عدم دسترسي به م سخت

 .باال
 

در نهادهاي آنان فني پاسخگويان و مشاركت   توزيع فراواني دانش-۵جدول 
 اجتماعي

 مشاركت در نهادهاي اجتماعي فنيدانش 

تجمعي درصد درصد فراوانيتجمعي درصد درصد فراواني سطوح

 ۲/۱۰ ۲/۱۰ ۱۱ ۱۳ ۱۳ ۱۴ كم

 ۵۰ ۸/۳۹ ۴۳ ۱/۴۹ ۱/۳۶ ۳۹ متوسط

 ۴/۸۲ ۴/۳۲ ۳۵ ۵/۸۱ ۴/۳۲ ۳۵ زياد

 ۱۰۰ ۶/۱۷ ۱۹ ۱۰۰ ۵/۱۸ ۲۰ خيلي زياد

  ۱۰۰ ۱۰۸  ۱۰۰ ۱۰۸ جمع
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  يافته هاي پژوهش:أخذم

بررسي وضعيت استفاده از روش تلقيح « عنوان  در پژوهشي با»شو « و»چاپين« 
 دريافتند كه در اين كشورها دسترسي به »مصنوعي در كشورهاي در حال توسعه

. ترين مشكل استفاده از تلقيح مصنوعي است سين در هنگام فحلي گاوها مهميتكن
سين ياند كه مراكزي با حضور دائمي تكن آنها براي رفع اين مشكل پيشنهاد كرده

 تا دامدار در مواقع موردنياز به آنها دسترسي داشته أسيس شودح مصنوعي تتلقي
 از اين ها سينيهاي بزرگ نيز بازديدهاي منظم و ثابت تكن در مورد گاوداري. باشد

 )۲٥(.واحدها را توصيه كردند
 

 غيرهاي مستقل و نيازهاي آموزشي دامدارانة بين متبررسي رابط

سن، سال هاي تحصيل، سابقه، (غيرهاي مستقل  بين متةبراي بررسي وجود رابط
و ) درآمد، توليد شير، مشاركت در نهادهاي اجتماعي و دسترسي به اطالعات فني

متغير وابستة نياز آموزشي از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد و نتايج زير 
 :دست آمد به

 ةعي رابط تلقيح مصنوةكار دامداري با نياز آموزشي در زمينة بين سن و سابق 
ة به اين معني كه با افزايش سن و سابق.  مشاهده شد۰۵/۰دار در سطح  مثبت و معني

هاي تحصيل با نياز آموزشي  بين سال. كار دامداري، نياز آموزشي افزايش مي يابد
كه بدين معني است كه با افزايش .  مشاهده شد۰۱/۰دار و منفي در سطح ة معنيرابط
بين نگرش . يابد  تلقيح مصنوعي كاهش ميةشي در زمينهاي تحصيل، نياز آموز سال

يعني هر چه نياز آموزشي بيشتر . دار و منفي مشاهده شد ية معنبا نياز آموزشي رابط
همان طور كه قبًال نيز گفته شد با افزايش دانش و . گردد تر مي شود نگرش منفي مي

ا نسبت به اين روش اصالح نژاد، مي توان نگرش آنها رة آگاهي دامداران در زمين
. ه نشدديد دار ة معنيبين ساير متغيرهاي مستقل و نياز آموزشي رابط. مثبت كرد

 ).۶جدول (
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 متغيرهاي مستقل و نگرش دامداران نسبت   همبستگي بين-۶ جدول
 به تلقيح مصنوعي

 سطح معني داري ضريب همبستگي متغير

 ۰۴۰/۰ ۱۹۸/۰* سن 
 ۰۰۰/۰ -۳۷۴/۰** سواد
 ۰۲۷/۰ ۲۱۳/۰* دامدارية سابق

 ۴۹۱/۰ ۰۶۷/۰ درآمد
 ۸۲۳/۰ -۰۲۲/۰ دسترسي به اطالعات

 ۹۵۸/۰ -۰۰۵/۰ مشاركت
 ۰۰۰/۰ -۳۸۲/۰** نگرش

  * : p : **     ۰۵/۰ ≤ p ≥ ۰۱/۰       يافته هاي پژوهش:أخذم 

  

 هاي مختلف  ميانگين نياز آموزشي دامداران با ويژگيةمقايس

ها نشان داد كه بين نياز آموزشي دامداراني كه از  دادهنتايج حاصل از تجزيه و تحليل 
برند تفاوت  كنند با آنهايي كه از اين روش بهره نمي روش تلقيح مصنوعي استفاده مي

ة عضو اتحاديرهمچنين بين نياز آموزشي دامداران عضو و غي. داري وجود ندارد معني
ي دامداراني كه شغل آنها بين نياز آموزش. دار مشاهده نشد گاوداران، اختالف معني

دار مشاهده  فقط دامداري است با دامداراني كه شغل ديگري نيز دارند، اختالف معني
هاي مختلف دامداران از لحاظ نيازهاي  اين يافته حاكي از آن است كه گروه. نشد

ها قبًال از  تر هيچ يك از اين گروه به عبارت روشن. آموزشي در يك سطح قرار دارند
 .اند ة دامپروري و اصالح نژاد برخوردار نشدههاي بنياني دربار آموزش
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 ة ميانگين نياز آموزشي دامداران براي مقايسt آزمون -۷جدول 
 هاي متفاوت با ويژگي

انحراف معيار ميانگين تعداد سطحبندي متغير گروه
t براي نياز 

 آموزشي

سطح 

 داري معني

 از تلقيحاستفاده  ۷/۵ ۰۴/۱۸ ۸۳ بله

 ۳۶/۵ ۴۸/۲۰ ۲۵ نه مصنوعي
۹۵۸/۱  ۰۵۳/۰ 

 عضويت در ۳۳/۵ ۳۹/۱۸ ۷۹ بله

ة اتحادي

 گاوداران
 ۰۴/۶ ۲/۱۹ ۲۹ نه

۶٧٨/٠ ۴۹۹/۰ 

 ۸/۴ ۳۷/۱۸ ۵۶ اصلي
 شغل دامداري

 ۲/۶ ۸۶/۱۸ ۵۲ فرعي
۴۵۶/۰- ۰۶۵/٠ 

   يافته هاي پژوهش:أخذم

 
ياز آموزشي دامداران ة نتجزيه و تحليل رگرسيون چند متغيره براي متغير وابست

 در زمينة تلقيح مصنوعي توسط متغيرهاي مستقل مورد مطالعه

ن در زمينة تلقيح اة رگرسيون مربوط به نياز آموزشي دامداربه منظور تعيين معادل
ة دامداري، درآمد، ميزان ، سطح سواد، سابقسن( متغيرهاي مستقل ،مصنوعي

مورد آزمون قرار )  اجتماعيدسترسي به اطالعات فني و مشاركت در نهادهاي
در  F= ۱۶ /۹۱۶ة رگرسيون با معادل. گرفتند و تنها متغير سطح سواد وارد معادله شد

) B=  ۴۸۴/۰(متغير سطح سواد با شيب خط رگرسيون . دار است  معني۰۰۰/۰سطح 
از تغييرات نياز ) ۲R = ۱۳۸/۰( درصد ۸/۱۳ تنها ۰۰۰/۰ در سطح t=  ۱۱۳/۴و 

بين متغيرهاي مستقل و ) R(ضريب همبستگي چندگانه . كند  ميآموزشي را تبيين
 )۸جدول . ( است۳۷۱/۰وابسته مساوي 
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 ة رگرسيون در گام چهارم ضرايب متغيرها در معادل-۸جدول 

 B متغير
انحراف 

 معيار
Beta  t  

سطح معني 

 داري

 ۰۰۰/۰ ۳۱۴/۲۵ - ۴۸۷/۰ ۴۳۶/۲۱ عدد ثابت

 X( ۴۸۶/۰- ۱۱۸/۰ ۳۷۱/۰- ۱۱۳/۴- ۰۰۰/۰(سطح سواد 

 ۳۷۱/۰ = R  ۱۳۸/۰ =۲R ۱۲۹/۰ =R Ad   ۹۱۶/ ۱۶ =F  ۰۰۰/۰ =Sig 

 يافته هاي پژوهش: خذأم

 
 Y= a+ bx     : رگرسيون حاصل از اين تحليل به صورت زير استة معادل

) x (۴۸۶/۰ – ۴۳۶/۲۱=Y 
بيني نياز  همان طور كه مشاهده مي شود تنها سطح سواد اثر مثبتي در پيش 
ة تلقيح مصنوعي دارد؛ بدين ترتيب كه با افزايش سواد افراد، شي افراد در زمينآموز

 احتماًال عوامل متعدد ديگري نيز در نياز آموزشي .يابد نياز آموزشي آنها كاهش مي
 .ؤثرند كه در اين پژوهش مشخص نشدنددامداران م

 
  نتايج و پيشنهادها

ي خود را همكاران و دوستانشان اعالم  با توجه به اينكه دامداران، منابع اطالعاتـ۱
هاي آموزشي غيرمستقيم با كمك كشاورزان پيشرو يا  اند، بهتر است از روش كرده

روش استفاده از كشاورز جهت آموزش آنان و رساندن اطالعات الزم استفاده 
 .شود

  درصد افراد اظهار كردند كه از هيچ كالس آموزشي مربوط به تلقيح مصنوعي٩٤ ـ۲

ولي . اند ها شركت كرده درصد گفتند كه در اين كالس ٦اند و تنها  اده نكردهاستف
آنها همچنين . مند بودند ها عالقه اكثر پاسخگويان نسبت به حضور در اين دوره
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رو الزم  از اين. ها اعالم كردند ترين فصل براي تشكيل اين دوره پاييز را مناسب
قيح مصنوعي در سطح منطقه برگزار ة تلهاي آموزشي بيشتري در زمين است دوره

 .همچنين زمان تشكيل كالس متناسب و هماهنگ با وقت دامداران باشد. شود
اولويت نياز .  درصد پاسخگويان در حد متوسط و زياد است۷۴ دانش فني ـ٣

 و انحراف ۴۳/۵ة مديريت اصالح نژاد با ميانگين آموزشي پاسخگويان در زمين
 و ۴۹/۳ اهميت تغذيه در باروري گاو با ميانگين  در رديف اول و۴۱/۲معيار 

ريزان  بنابراين الزم است كه برنامه.  در رديف آخر قرار دارد۰۳/۲انحراف معيار 
 .هاي ذكر شده تنظيم كنند هاي خود را بر اساس اولويت ترويجي برنامه

د و ياب ة كار دامداري، نياز آموزشي پاسخگويان افزايش ميقب با افزايش سن و ساـ۴
هاي تحصيل و دانش فني، نياز آموزشي در زمينة تلقيح مصنوعي  با افزايش سال

. شود تر مي ، نگرش نسبت به آن منفيهمچنين با افزايش اين نياز. يابد كاهش مي
. ها و تغيير نگرش دامداران مبتني بر ميزان دانش فني آنان است پذيرش نوآوري

هاي  ه با بهبود و ارتقاي دانش و آگاهيمسئوالن ترويج بايد توجه داشته باشند ك
 .ها تغيير داد و مثبت كرد توان نگرش آنان را نسبت به نوآوري دامداران مي

هاي مختلف دامداران نشان داد كه  هة ميانگين نيازهاي آموزشي گرو آزمون مقايسـ۵
بدين معني . دار وجود ندارد گروه ها از لحاظ نياز آموزشي تفاوت معني بين اين

 .ه دامداران منطقه از لحاظ نيازهاي آموزشي در يك سطح قرار دارندك
ة نياز  همچنين نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون چند متغيره براي متغير وابستـ۶

 درصد ۸/۱۳آموزشي توسط متغيرهاي مستقل نشان داد كه متغير سواد به تنهايي 
مينة تلقيح مصنوعي را تبيين  دامداران در ز وابستة نياز آموزشِي متغيِراز نوساناِت

توان گفت كه عوامل متعدد ديگري نيز در نوسانات متغير نياز  مي. كند مي
 .ؤثرند كه در اين پژوهش مشخص نشدندآموزشي دامداران م
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