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 29/4/84تاریخ دریافت نسخه نهایی             26/12/82تاریخ دریافت مقاله 

  پژوهشی-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1385) 4(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  

  بررسی رابطه بین نیازهای آموزشی و 
  های نوغانداران در استان گیالن ویژگی

  
  مهدی چرمچیان لنگرودی

   از دانشگاه تربیت مدرسکارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
  محمد چیذری

  دانشیار و هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
  
  

  چکیده
باشد  های آموزشی و ترویجی می ی، عدم رغبت روستاییان به شرکت در فعالیتهای آموزش امروزه یکی از مهمترین مشکالت برنامه

های آموزشی  زمانی که فعالیت. شده استهای آموزشی برگزار شده با نیازهای کشاورزان  ها و دوره عدم تناسب فعالیتمنتج به که 
فتن سرمایه، وقت و انرژی کارکنان ترویج، رغبت، ریزی نشده باشد، عالوه بر هدر ر برگزار شده براساس نیاز و عالیق مخاطبان پی

بر این اساس، این تحقیق به . های آموزشی و ترویجی را کاهش خواهد داد برداران جهت شرکت در فعالیت تمایل و انگیزه بهره
کشور از این طریق بررسی نیازهای آموزشی تولیدکنندگان ابریشم کشور که عالوه بر تامین ابریشم کشور، بخشی از ارز مورد نیاز 

هائی را دارا هستند و چه نیازهائی  چه اطالعات و مهارت آید و اینکه این نیروها از نظر آموزشی در چه حدی قرار دارند و بدست می
ان، های آموزشی و ترویجی برای نوغاندار تا از این رهگذر عالوه بر سودمند بودن فعالیت. ردازدپ در زمینه حرفه نوغانداری دارند، می

این تحقیق به روش . امید و انگیزه در کارکنان بخش اجرا افزایش یابد و به دنبال آن تولیدات پیله کشور، بهبود کمی و کیفی یابد
متغیر وابسته تحقیق شامل نیازهای آموزشی نوغانداران و متغیر مستقل ویژگیهای فردی، .  همبستگی انجام شده است- توصیفی

باشد که با استفاده از  جامعه آماری تحقیق، نوغانداران استان گیالن می. باشد دی نوغانداران میشخصیتی، اجتماعی و اقتصا
سپس . محله، فتیده و بازنشین سفلی مورد سرشماری قرار گرفت  نمونه از سه آبادی قصاب382ای، تعداد  برداری خوشه نمونه

دهد، بین میزان ارتباط با  آنگونه که نتایج تحقیق نشان می. ل شدهای تحقیق از طریق مصاحبه با افراد مورد نظر تکمی پرسشنامه
اداره نوغانداری و سایر نوغانداران، میزان مشارکت، کسب اطالعات علمی از اداره نوغانداری، روشهای بدست آوردن اطالعات، شغل 

ر کالسهای آموزشی، بدست آوردن اطالعات های سایر نوغانداران، شرکت د اصلی و فرعی، نوع مالکیت توتستان، بازدید از توتستان
داری  علمی از رادیو و تلویزیون، مطالعه مجالت و نشریات و نیازهای آموزشی افراد در زمینه کلی نوغانداری، رابطه مثبت و معنی

داری وجود  و معنیهمچنین بین سن، سواد، میزان درآمد و نیازهای آموزشی افراد در زمینه کلی نوغانداری رابطه منفی . وجود دارد
واسطه نوغانداری، تعداد جعبه تخم نوغان پرورشی، سابقه نوغانداری و نیازهای آموزشی افراد در زمینه کلی ه ولی بین درآمد ب. دارد
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ترین شیوه آموزشی  عالوه بر این، براساس نظر پاسخگویان روش آموزش عملی، مناسب. داری مشاهده نگردید نوغانداری، رابطه معنی
  .باشد  نظر افراد مورد مطالعه میاز
  

   نوغانداران- نیازهای آموزشی :های کلیدی واژه
 
  
 قدمهم

باشد که به دلیل حفظ و نگهداری سیستم حیات و همچنین تولید فرآورده  بخش کشاورزی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور می
ضعف تولید و . مترین نیازهای این بخش، افزایش تولید استهم اکنون یکی از مه. باشد ای می مردم دارای اهمیت ویژه های اساسی

. بازدهی اندک تولیدات بخش کشاورزی عمدتا ناشی از ضعف تکنولوژیک و عدم آشنایی با فنون و قواعد نوین تولید کشاورزی است
این مهم . کشاورزی استبا توجه به محدودیت توسعه سطحی کشاورزی، عملی ترین راه ممکن برای افزایش تولیدات، توسعه عمقی 

با بهبود تکنولوژی، افزایش دانش کشاورزی و آگاهی به فنون کشاورزی نوین و به کوشش و همت مروجان،  از طریق تقویت دستگاه 
  .یابد ترویج تحقق می

ای است امهو فلسفه آن مبتنی بر اصول آموزش برای عمل، خودیاری و همکاریهای جمعی براساس برن ترویج یک نظام آموزشی است
هدف آن کوشش در جهت تکامل روستاییان و ایجاد تحوالت . گردد ریزی و اجرا می مند طرح که با شرکت فعاالنه گروههای عالقه

 ای آنان به منظور توسعه مهارتهای اختصاصی آنان برای برخوداری از یک زندگی مرفه و واالتر است مطلوب در رفتار حرفه
تر، ترویج نوعی آموزش غیررسمی است که از طریق آن روستاییان در زمینه روشهای صحیح تولید،  سادهبه عبارت ). 1351شهبازی،(

نیل به این هدف مستلزم مشارکت فعاالنه روستاییان و یاری سازمانهای ذیربط در طرح و اجرای . کنند رت الزم را کسب میامه
 لذا برخی از مسایل فوق مربوط به عدم توانایی برنامه های طرح شده در .باشد برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای روستاییان می

  ).1378 باقری،( باشد جهت نیل به این نیازها می
های  تا از رهگذر انجام تحقیق بتوان با اجرای فعالیت. پردازد  تحقیق به بررسی نیازهای آموزشی نوغانداران مینبراین اساس ای

های برگزار شده، گامی در راه افزایش تولیدات و همچنین  رداران، عالوه بر سودمند بودن فعالیتب آموزشی متناسب با نیاز بهره
های آموزشی با محتوی مناسب و منطبق با  بدون شک با طراحی و اجرای برنامه .نوغانداران برداشته شده باشد افزایش درآمد

های مربوط به نوغانداری مشارکت داده و ما را به اهداف مورد نظر در  تتوان آنها را در اجرای فعالی نیازهای آموزشی نوغانداران، می
  .بخش نوغانداری، بیش از پیش نزدیک نماید

  
  نیازسنجی آموزشی
هایی که  یعنی کلیه تواناییها و مهارت. دهد که چه باید آموخته شود عبارت است از فرایندی که به ما نشان مینیازسنجی آموزشی 

  ).1380، فرامرزی و قنبری،1366رخشان،( هائی که فرد باید بداند د و یا اطالعات و دانشفرد باید انجام ده
 )1374، راب( ریزی شده باشد تواند موفقیت آمیز باشد که براساس نیاز و عالیق مخاطبان پی          ترویجی زمانی می   -های آموزشی  برنامه

(Chizari, Linder and Zoghie(1999),   
های آموزشی آنان، در جهت رفع این نیازها، دستیابی به اهداف  نوغانداران و سپس تدوین محتوی برنامهتعیین نیازهای آموزشی 

ریزان را تسهیل، و از اجرای برنامه های غیرضروری و هدر رفتن سرمایه، وقت و توان اجرائی ادارات ذیربط جلوگیری  مورد نظر برنامه
  .های آموزشی کاسته و بر کیفیت آنها افزوده گردد شود از کمیت برنامه نماید، و نیز موجب می می
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فرهنگی آنان در  و ها براساس نیازهای نوغانداران تهیه گردد و شرایط اجتماعی، اقتصادی نکته مهم دیگر اینکه، اگر محتوی برنامه
ای جهت  خود در نوغانداران انگیزهایم و این  ریزی مدنظر قرار گیرد، برای نوغانداران احترام قائل شده گیری و برنامه هنگام تصمیم

تحقیقات نیز، قویا نشان داده است که تعیین نیازهای آموزشی فراگیران باید با . شود ها می ها و برنامه مشارکت در طرحها، پروژه
 تجارب ها و، و مشارکت فراگیران در مراحل مختلف برنامه ریزی و نیازسنجی، پذیرش ایده(Fell,1999)مشارکت فراگیران باشد
  . (King and Rollins,1999)کند ارائه شده را تقویت می

کند و با توجه به این فاصله،  همچنین سنجش نیازهای کشاورزان، فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را شناسایی می
حلی برای تقلیل یا حذف نیاز   راهعالوه بر این، نیازسنجی منشا و پیدایش نیازها را شناسایی کرده و. شوند گذاری می نیازها اولویت
  .(Stewart and Cuffman,2003)کند  پیشنهاد می

های آموزشی براساس   نیز، معتقدند که تعیین نیازهای یادگیری کشاورزان و تهیه و تدوین برنامه1)1999(چیذری و نورآبادی
حی کنند و زمان، سرمایه و نیروهای اجرائی به طور هایی مناسب طرا کند که برنامه ها کمک می ریزان برنامه نیازشان، به برنامه

    .کنند هایی حمایت کرده ودر آن مشارکت می همچنین کشاورزان از چنین برنامه. اثربخشی مورد استفاده قرار گیرند
  

  اهمیت پرورش کرم ابریشم در ایران و تعاریف عملیاتی
خانوار روستایی با 000/52شود؛ که تنها در استان گیالن  داده مینوغان در ایران پرورش  جعبه تخم 000/300حال حاضرحدود  در

 کیلوگرم پیله تر 25 جعبه تخم نوغان اشتغال دارند که با احتساب 000/120 هکتار توتستان به پرورش حدود 000/12استفاده از 
 میلیارد تومان 2الی بیش از تن پیله تر است که دارای ارزش ری3000برای هر جعبه تولید ساالنه این خطه از کشور حدود 

  :واژگان تحقیق عبارتند از). 1382شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم،(است
  .  هر شخصی که به هر تعداد جعبه تخم نوغان، به پرورش کرم ابریشم می پردازد:2)پرورش دهنده کرم ابریشم( نوغاندار

 ساعت بدون 24اندازد که در هنگام پوست اندازی، بیش از  ست می بار پو4کرم ابریشم در مرحله الروی،  :3پوست ریزی کرم ابریشم
  .)1374 اعتباری،( شود گفته می) ریزی پوست( ماند که به اصطالح نوغانداری به این عمل، خواب برگ توت می

  .)1369 اری،اعتب( گویند شود، تفریخ می از تخم نوغان می) الرو( به مجموعه عملیاتی که موجب خروج کرم :4تفریخ تخم نوغان
  و یا به حالتS روز به صورت 4 تا 3این تنیدن به مدت . تند بعد از اتمام دوران الروی، کرم بدور خود نخهایی می :5پیله کرم ابریشم

  .)1374 اعتباری،( گویند می Coocon ها خارج شده و در اصطالح پرورش کرم ابریشم به آن پیله یا باشد که از کرم این نخ می  8
  .باشد عدد تخم نوغان می 20000نوغان دارای  هر جعبه تخم :تخم نوغانجعبه 
  .شود گویند که معموال در محل توتستان ایجاد می ، تلمبار می)کرم سن چهارم و پنجم(به محل پرورش کرم ابریشم بالغ :تلمبار

  
   نوع تحقیقهدف و

 - همبستگی، علی- تحقیق حاضر از نوع توصیفی .باشد ن میشناسایی و تعیین نیازهای آموزشی نوغانداران استان گیال تحقیقهدف 
از . دهد های آماری متغیرهای مورد مطالعه را، مورد بررسی قرار می تحقیق توصیفی است از آن جهت که شاخص. باشد ای می مقایسه

دهد، لذا تحقیق از نوع   قرار میسوی دیگر از آنجا که تحقیق، ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل
  .باشد  قیاسی می-عالوه براین تحقیق علی. همبستگی است

                                                            
1. Chizari and Noorabadi 
2. Sericulturist 
3. Silkworm moult 
4. Silkworm egg hatch 
5. Silkworm coocon 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  محمد چیذری، مهدی چرمچیان لنگرودی  758

  متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل در این تحقیق، با توجه به مطالعات انجام شده از منابع، شامل ویژگیهای فردی، شخصیتی، اجتماعی و شخصیتی 

  .باشد انداران میمتغیر وابسته تحقیق نیازهای آموزشی نوغ. باشد می
  

  جامعه آماری و نمونه
 نمونه، 382د تعداKrejcie & Morgan(1970) نوغاندار در استان گیالن است که براساس جدول 52000جامعه آماری تحقیق 

  .گرفته شد
مل رحیم آباد از های نوغاندار استان گیالن سه شهر رودسر، الهیجان ولنگرود به طور تصادفی انتخاب شدند که شا از میان شهرستان

 220از دهستان گلسفید، آبادی فتیده با . باشد سفید از شهرستان لنگرود و لیالستان از شهرستان الهیجان می شهرستان رودسر، گل
  خانوار75 خانوار نوغاندار و از دهستان رحیم آباد، بازنشن سفلی با 87خانوار نوغاندار، از دهستان لیالستان، آبادی  قصاب محله با 

  . پرسشنامه تکمیل گردید382نوغاندار مورد سرشماری قرار گرفت که در مجموع 
  

  گیری روش نمونه
گیـری   ای از نمونـه    ای، گونـه   ای یا خوشه   برداری ناحیه  نمونه. ای استفاده شده است    در این تحقیق از نمونه برداری ناحیه ای یا خوشه         

نظر نامحدود اسـت، فهرسـتی از افـراد جامعـه در             گیرد که جامعه مورد    رار می تصادفی ساده است و به ویژه هنگامی مورد استفاده ق         
  ).1379شریفی و طالقانی، ( ای پراکنده است دست نیست، و یا توزیع جغرافیایی افراد بگونه گسترده

  

  روایی پرسشنامه
ه اساتید گروه ترویج و حشره شناسی به منظور تعیین روایی پرسشنامه، چندین نسخه از پرسشنامه در بین افراد صاحب نظر از جمل

دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسان شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم توزیع و پس از کسب نظرات آنها، اصالحات الزم انجام 
اصالحات دیگری نیز پس از آزمایش در پرسشنامه انجام گرفت و در نهایت اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان . گردید

  .کند گیری می ورد نظر تحقیق را اندازهخصیصه م
  

  اعتبار پرسشنامه
 عدد پرسشنامه در بین نوغانداران مختلف توزیع گردید و از طریق مصاحبه و 25جهت بدست آوردن اعتبار پرسشنامه تعداد 

 و روش SPSS نرم افزار با استفاده از. ها در تحلیل نهایی این جامعه دخالت داده نشداین پرسشنامه. نظرخواهی تکمیل گردیدند
شد که این رقم نشان از اعتبار باالی سواالت % 85اعتبار سواالت پرسشنامه . آلفا کرونباخ، اعتبار پرسشنامه محاسبه گردید

  . پرسشنامه دارد
  

  گیری و بحث نتیجه
  .ه خواهد شدآمده است که به شرح هر کدام از موارد پرداخت) الف، ب، ج، د( گیری و بحث در چهار قسمت نتیجه
  های فردی، شخصیتی، اجتماعی و اقتصادی افراد مورد مطالعه  ویژگی-)الف

 71/1 و انحراف معیار آن 98/3باشد و میانگین میزان سواد   می47/10 و انحراف معیار 8/42میانگین سنی افراد مورد مطالعه، 
  .باشد می

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 759 نهای نوغانداران در استان گیال     بررسی رابطه بین نیازهای آموزشی و ویژگی  

در ارتباط با . باشد  درصد شغل آزاد می25 درصد کارمند و 8ورزی،  درصد افراد کشا67در ارتباط با شغل اصلی افراد، شغل اصلی 
 میلیون ریال و بیشینه درآمد 5 درآمد اشخاص نهکمی. باشد  ریال می17103800میزان درآمد اشخاص، میانگین درآمد اشخاص 

  .باشد  میلیون ریال می35اشخاص 
 میلیون ریال 9 هزار ریال و بیشینه 400 نه ریال، کمی3204700ص از نظر میزان درآمد حاصل از نوغانداری، میانگین درآمد اشخا

  .باشد می
همچنین . باشد  جعبه می12 جعبه و بیشینه 1، کمینه 69/2 جعبه، انحراف معیار آن 75/4میانگین تعداد جعبه تخم نوغان پرورشی 

  . جعبه، تخم نوغان پرورش می دهند5 درصد افراد کمتر از 66
  .باشد  هکتار می2 متر مربع و بیشینه 500 نه، کمی4391 متر مربع، انحراف معیار 5963 توتستان، میانگین از لحاظ مقدار زمین

 سال و 1 نه، کمی92/14، انحراف معیار ماه 263دهد، میانگین  ها نشان می در ارتباط با سابقه نوغانداری، آنگونه که پردازش داده
  . سال می باشد60بیشینه 

 درصد 6 شخصی و -  درصد اجاره ای18.  درصد افراد توتستان آنها شخصی می باشد77ان مورد بهره برداری، در خصوص نوع توتست
  .باشد ای می اجاره

 51/3 درصد در حد متوسط و میانگین ارتباطات افراد، 19 درصد افراد درحد زیاد، 64از لحاظ میزان ارتباطات، میزان ارتباطات 
  .باشد می

 درصد افراد در 32 درصد افراد در حد زیاد و 54دهد،  ها نشان می  اجتماعی، آنگونه که تجزیه و تحلیل دادهاز لحاظ میزان مشارکت
  . می باشد84/0 و انحراف معیار 1/4میانگین مشارکت . اند حد خیلی زیاد مشارکت داشته

  
  شرایط آموزشی) ب

 درصد افراد در 73اند و  های آموزشی شرکت داشته ره درصد افراد در دو27ترویجی، -های آموزشی در خصوص شرکت در فعالیت
  .اند این دوره ها شرکت نداشته

 درصد افراد 68اند و   درصد افراد، دوره آموزشی برگزار شده را سودمند ارزیابی کرده32از نظر سودمندی دوره آموزشی برگزار شده، 
  .ها، تاکید داشته اند برمفید نبودن این دوره

 درصد هم، 10های آموزشی را دارند و   درصد افراد تمایل به شرکت در دوره90های آموزشی،  یل به شرکت در دورهدر ارتباط با تما
 درصد افراد 58های آموزشی،  همچنین در خصوص زمان مناسب جهت ارائه فعالیت. های آموزشی ندارند تمایلی به شرکت در دوره

کند که چه فصلی برای آموزش در نظر گرفته   درصد افراد، فرقی نمی30برای اند و  فصل زمستان را برای آموزش مناسب دانسته
  .شود

 99/0 و انحراف معیار 42/3 با میانگین دهد، آموزشی عملی در ارتباط با روشهای آموزشی، آنگونه که نتایج تجزیه و تحلیل نشان می
در % 34 و ضریب تغییرات 16/1 و انحراف معیار 38/3 با میانگین در اولویت اول، آموزش از طریق فیلم% 29و ضریب تغییرات 

سوم و جلسه در اولویت % 35 و ضریب تغییرات 01/1 و انحراف معیار 92/2 با میانگین اولویت دوم، و برگزاری کالس کوتاه مدت 
  . قرار دارددر اولویت آخر % 37 و ضریب تغییرات 22/1 و انحراف معیار 28/3بحث با میانگین 

، )1379( ، بهمنی قائدی)1382( تحقیقات عبدالملکی .باشد ترین شیوه آموزشی از نظر افراد مورد مطالعه می ، مناسبعملی آموزش
بنابراین . دهند  این نتیجه را مورد حمایت قرار می،Chizari. M, Karbasioun, M. & Lindner. J. R.(1999)، )1374(رضایی

 درصد افراد مورد 32همچنین فقط . های آموزشی تجدیدنظر کرد  باید در انتخاب روشهای آموزشی آتی، ریزی برای دوره در برنامه
، نشان داد که )1374( تحقیق انجام گرفته توسط رضایی. اند اند، مفید ارزیابی کرده مطالعه، دوره آموزشی را که در آن شرکت کرده

 درصد از آنان، سودمندی 20کم و فقط  را کم یا خیلیها  اند، سودمندی کالس ها شرکت کرده  درصد از کسانی که در کالس80
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، سودمندی )1379(ولی تحقیق انجام گرفته توسط بهمنی قائدی. اند مطالب آموزش داده شده را برای خود خیلی زیاد ذکر کرده
ن باید مطالب کاربردتری بنابرای. های آموزشی برگزار شده در منطقه مورد مطالعه را، در حد متوسط به باال ارزیابی کرده است دوره

  .های آموزشی نیز توجه شود عالوه بر این باید به زمان دوره. در دوره های آموزشی گنجانده شوند تا کالسها سودمندتر گردند
 درصد افراد مورد مطالعه از طریق دوستان و سایر 54از لحاظ منابع کسب اطالعات علمی افراد مورد مطالعه در زمینه نوغانداری، 

  . درصد از طریق مجالت و نشریات اطالعات خود را بدست می آورند35آورند،  غانداران، اطالعات مورد نیاز خود را بدست مینو
 درصد افراد در حد 33 درصد افراد در حد متوسط و 54در خصوص میزان مراجعه به اداره نوغانداری برای کسب اطالعات علمی، 

  .کنند زیاد به اداره نوغانداری مراجعه می
های سایر نوغاندارن بازدید داشته اند و   درصد افراد مورد مطالعه، از توتستان89در رابطه با بازدید از توتستانهای سایر نوغانداران، 

  .اند  درصد افراد تاکنون بازدیدی از توتستانهای سایر نوغانداران نداشته11
آورند و نوغانداران از   خود را از طریق دوستان و سایر نوغانداران بدست میهمچنین با توجه به اینکه اکثر افراد، اطالعات مورد نیاز

های آموزشی شرکت  اند، بهتر است که سعی شود از نوغاندارانی که در کالسها و دوره توتستانهای سایر نوغانداران بازدید داشته
  .ن دیگر آموزش دهندکنند، خواسته شود که اطالعات علمی کسب شده در کالسها را به نوغاندارا می

 درصد افراد نیز، 55 درصد افراد مجالت و نشریاتی در زمینه نوغانداری مطالعه کرده اند و 45در زمینه مطالعه مجالت و نشریات، 
  .مجله یا نشریه ای را مطالعه نکرده اند

های   درصد افراد از وجود چنین برنامه64ی، های آموزشی رادیو و تلویزیون در زمینه نوغاندار در خصوص میزان آگاهی افراد از برنامه
های آموزشی رادیویی و تلویزیونی در زمینه نوغانداری  درصد افراد نیز، اطالعی در زمینه پخش برنامه36اند و  اطالع داشته

  .اند نداشته
  
  نیازهای آموزشی) ج

آنگونه که از تجزیه . باشد ای مختلف نوغانداری میمهمترین هدف تحقیق، شناسایی نیازهای آموزشی افراد مورد مطالعه در زمینه ه
 و ضریب 69/0 و انحراف معیار 38/3های بالغ با میانگین   که مرحله کرمشود ، نتیجه می با استفاده از ضریب تغییراتها و تحلیل داده

در اولویت % 21ریب تغییرات  و ض7/0 و انحراف معیار 32/3مرحله کاشت درختان توت با میانگین , در اولویت اول% 20تغییرات 
های  کرم مرحله ،در اولویت سوم% 21 و ضریب تغییرات 76/0 و انحراف معیار 58/3با میانگین ها و آفات کرم ابریشم  بیماری ،دوم

 و 48/3برداشت برگهای توت با میانگین , در اولویت چهارم% 23 و ضریب تغییرات 82/0 و انحراف معیار 55/3جوان با میانگین 
و ضریب 83/0 و انحراف معیار 31/3تنیدن و برداشت پیله با میانگین , در اولویت پنجم% 24 و ضریب تغییرات 84/0انحراف معیار 

در اولویت % 26 و ضریب تغییرات 84/0 و انحراف معیار 25/3مرحله داشت درختان توت با میانگین , در اولویت ششم% 25تغییرات 
  . قرار دارددراولویت آخر% 26 و ضریب تغییرات 93/5 و انحراف معیار 56/3ین هفتم و مرحله تفریخ با میانگ

 درصد افراد در 80در خصوص میزان نیاز به آموزش در زمینه های مختلف نوغانداری، آنگونه که پردازش داده ها نشان می دهد، 
 افراد در حد خیلی کم 79/0در حد خیلی زیاد و  درصد افراد 1  درصد افراد در حد کم،1 درصد افراد در حد متوسط، 17حد زیاد، 

  .اند نیاز به آموزش داشته
در زمینه بیماریها و آفات کرم ابریشم، شناخت بیماری فالشری، در زمینه مرحله تفریخ، شرایط محیطی مناسب برای تفریخ، در 

های تازه، آشنایی با آفت  های توت و شاخه زمینه مرحله کرمهای جوان، آشنایی با مواد ضدعفونی کننده، در زمینه برداشت برگ
های بالغ، چگونگی عمل تمیز کردن بستر پرورش کرم ابریشم، در زمینه کاشت درختان توت، شناخت  شپشک توت، در زمینه کرم

 درختان ها جهت تنیدن پیله، در زمینه داشت آوری کرم زمان مناسب برای تولید نهال، در زمینه تنیدن و برداشت پیله، نحوه جمع
  .باشد توت، آشنایی با نحوه حفاظت از خاک توتستان، اولین اولویت نیازهای آموزشی افراد مورد مطالعه می
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  های فردی، شخصیتی، اجتماعی و اقتصادی افراد مورد مطالعه و نیازهای آموزشی افراد در زمینه کلی نوغانداری ارتباط بین ویژگی) د
های بدست آوردن  هد بین میزان ارتباطات، میزان مشارکت، کسب اطالعات علمی از اداره، روشآنگونه که نتایج تحقیق نشان می د

های سایر نوغانداران، شرکت در  اطالعات، شغل اصلی و فرعی، نوع مالکیت توتستان، عضویت در شورای اسالمی، بازدید از توتستان
یون، مطالعه مجالت و نشریات با نیازهای آموزشی افراد در زمینه کالسهای آموزشی و بدست آوردن اطالعات علمی از رادیو و تلویز

  .کلی نوغانداری، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد
همچنین بین سن، سواد، میزان درآمد و نیازهای آموزشی افراد در زمینه کلی نوغانداری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد ولی 
بین درآمد بواسطه نوغانداری، تعداد جعبه تخم نوغان پرورشی، سابقه نوغانداری با نیازهای آموزشی افراد در زمینه کلی نوغانداری، 

  .هده نگردیدرابطه معنی داری مشا
  

  گیری و بحث نتیجه
توان تحلیل  این یافته را چنین می. داری وجود دارد بین متغیر سن و نیازهای آموزشی افراد رابطه منفی معنی :فرضیه شماره یک

ثیر تجربه و نمود که هر چه سن نوغانداران باالتر باشد، نیاز آموزشی آنها در زمینه کلی نوغانداری کمتر است و این شاید بیانگر تا
 .تر باشد مهارت نوغانداران مسن

یعنی هرچه سواد افراد بیشتر، نیاز آموزشی . بین سواد و نیازهای آموزشی افراد، رابطه منفی معنی داری وجود دارد :فرضیه شماره دو
افزاید و افراد نیاز  اندارای میتوان نتیجه گرفت که افزایش میزان سواد افراد بر تجارب آنان در نوغ در نتیجه می. آنها کمتر می شود

  . کنند آموزشی کمتری در خود احساس می
 با استفاده از آزمون اسپیرمن مشخص شد که بین میزان درآمد افراد با نیازهای آموزشی افراد رابطه منفی :فرضیه شماره سه

یعنی افراد با افزایش . نها کمتر شده استنیازهای آموزشی آ, یعنی هرچه درآمد افراد افزایش یافته است. داری وجود دارد معنی
  .کنند نیازهای آموزشی خود را بیشتر برطرف می, درآمد

آید، بین میزان ارتباطات افراد با اداره نوغانداری و سایر نوغانداران و  ها بدست می یافته طور که از همان :فرضیه شماره هفت و هشت
یعنی هر چه میزان ارتباطات افراد بیشتر، . داری وجود دارد ، رابطه مثبت و معنینیازهای آموزشی افراد در زمینه کلی نوغانداری

یعنی اینکه افزایش آگاهی افراد در اثر ارتباطات بیشتر، منجر به احساس بیشتر به آموزش از . شود نیازهای آموزشی آنها بیشتر می
یعنی اینکه . ، نیازهای آموزشی آنها بیشتر شده استشود همچنین هر چه مشارکت افراد بیشتر می. طرف نوغانداران شده است

 .افزایش مشارکت افراد، منجر به احساس بیشتر به آموزش در نوغانداران شده است
با استفاده از آزمون اسپیرمن مشخص شد که بین کسب اطالعات علمی افراد از اداره نوغانداری و نیاز آموزشی افراد  :فرضیه شماره نه

های  باشد که اداره نوغانداری سعی در ارائه روشهای جدید و نوآوری این به این خاطر می و. داری وجود دارد یرایطه مثبت معن
های جدید پرورش کرم  ها و تکنیک برند که باید روش می پیشرفته در زمینه نوغانداری را دارد و افراد با مراجعه به اداره نوغانداری پی

  .د تولید خود را در حد مطلوب حفظ کنندابریشم را یاد بگیرند تا بتوانن
داری بین روشهای بدست آوردن اطالعات   با استفاده از آزمون کروسکال والیس مشخص شد که رابطه معنی:فرضیه شماره ده

, ان و مجله دوستان و سایر نوغاندار،های آموزشی و ترویجی  شرکت در کالس، برنامه رادیویی و تلویزیونی،اداره نوغانداری(نوغانداری 
  .با نیازهای آموزشی نوغانداران وجود دارد) نشریه و پوستر

 با استفاده از آزمون کروسکال والیس مشخص شد که بین شغل اصلی و فرعی افراد با نیازهای آموزشی :فرضیه شماره یازده و دوازده
  .افراد رابطه معنی داری وجود دارد

 شخصی و سایر ،ای اجاره(روسکال والیس مشخص شد که بین نوع مالکیت توتستان  با استفاده از آزمون ک:فرضیه شماره سیزده
  . داری وجود دارد با نیازهای آموزشی افراد رابطه معنی) موارد
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مقایسه ضریب همبستگی بین متغیر مستقل استفاده از رادیو و تلویزیون برای کسب اطالعات و متغیر وابسته  :فرضیه شماره چهارده
یعنی هر چه نوغانداران از رادیو و . دار و همبستگی مثبت برقرار است زشی موید آن است که بین این دو رابطه معنینیازهای آمو

  .کنند، نیاز آموزشی آنها بیشتر شده است تلویزیون برای بدست آوردن اطالعات خود، استفاده می
داری بین نیازهای آموزشی افراد شرکت کرده و  الف معنیاخت با استفاده از آزمون من وایت نی مشخص شدکه :فرضیه شماره پانزده

فقط بین نیازهای آموزشی افراد شرکت کرده و شرکت . های آموزشی در زمینه کلی نوغانداری وجود دارد شرکت نکرده در دوره
داری  م اختالف معنیها و آفات کرم ابریش های آموزشی در زمینه کاشت درختان توت، داشت درختان توت و بیماری نکرده در دوره

های  های جوان، مرحله کرم های توت، مرحله تفریخ، مرحله کرم های برداشت برگ وجود دارد و بین نیازهای آموزشی افراد در زمینه
دهد که کالسهای آموزشی در زمینه برداشت  این موضوع نشان می. داری وجود ندارد بالغ، تنیدن و برداشت پیله اختالف معنی

های بالغ و تنیدن و برداشت پیله یا برگزار نگردیده یا اینکه  های جوان، مرحله کرم وت، مرحله تفریخ، مرحله کرمهای ت برگ
  .اند کالسهای آموزشی از اثربخشی الزم در این زمینه برخوردار نبوده

 سایر نوغانداران و نیازهای های  با استفاده از آزمون من وایت نی مشخص شد که بین بازدید از توتستان:فرضیه شماره شانزده
های سایر نوغانداران مخصوصا نوغانداران پیشرفته  یعنی افراد با مراجعه به توتستان. داری وجود دارد آموزشی رابطه مثبت معنی

  . برسانندبرند که باید نوغانداری خود را از حالت سنتی به حالت پیشرفته تبدیل نمایند و بتوانند تولید خود را به حد مطلوب می پی
داری برحسب مطالعه یا عدم مطالعه نشریات و مجالت در زمینه کلی نوغانداری  با توجه به اینکه اختالف معنی :فرضیه شماره هفده

ای برای رفع نیازهای آموزشی  توان از مجالت و نشریات به عنوان وسیله وجود دارد و همچنین اکثر نوغانداران باسوادند، می
  .ده نمودنوغانداران استفا

  
   خالصه اطالعات ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته نیازهای آموزشی-1جدول شماره

  r p  متغیر مستقل متغیر وابسته شماره فرضیه
  029/0  -114/0  سن  نیازهای آموزشی  یک
  000/0  -191/0  سواد  نیازهای آموزشی  دو
  007/0  -175/0  میزان درآمد  نیازهای آموزشی  سه
  057/0  -102/0  میزان درآمد حاصل از نوغانداری  نیازهای آموزشی  چهار
  129/0  -083/0  تعداد جعبه تخم نوغان پرورشی  نیازهای آموزشی  پنج
  274/0  061/0  سابقه نوغانداری  نیازهای آموزشی  شش
  002/0  16/0  میزان ارتباطات  نیازهای آموزشی  هفت
  006/0  142/0  کتمیزان مشار  نیازهای آموزشی  هشت
  018/0  124/0  کسب اطالعات علمی از اداره نوغانداری  نیازهای آموزشی  نه

  
   نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس-2جدول شماره

 significance Chi- square Df=k-1  متغیرمستقل متغیر وابسته شماره فرضیه
  5  46/2  018/0  های بدست آوردن اطالعات روش  نیازهای آموزشی  ده

  3  42/5  000/0  شغل اصلی  نیازهای آموزشی  یازده
  3  63/3  012/0  شغل فرعی  نیازهای آموزشی  دوازده
  2  52/6  000/0  نوع مالکیت توتستان  نیازهای آموزشی  سیزده
  2  04/3  07/0  کسب اطالعات از رادیو و تلویزیون  نیازهای آموزشی  چهارده

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 763 نهای نوغانداران در استان گیال     بررسی رابطه بین نیازهای آموزشی و ویژگی  

 پیشنهادها
  :غانداران موارد زیر پیشنهاد می گردددر پایان به منظور بهبود وضعیت نو

ای برای رفع نیازهای آموزشی نوغانداران در نظر گرفته  تواند به عنوان وسیله ها و نتایج، مجالت و نشریات می  با توجه به یافته- 1
  .شود

موزشی شرکت می کنند، خواسته های آ ها و دوره ها و نتایج، بهتر است که سعی شود از نوغاندارانی که در کالس  با توجه به یافته- 2
  .شود که اطالعات علمی کسب شده در کالسها را به نوغانداران دیگر آموزش دهند

ها به  های آموزشی بیشتری برای نوغانداران برگزار شود و دراین کالس ها، باید سعی شود که کالس  با توجه به نتایج و یافته- 3
  .ها سودمندتر، باشند  پرداخته شود تا کالسمحتوای آموزشی با توجه به نیاز نوغانداران

های آموزشی گروه نوغانداران باسواد و گروه نوغانداران بی سواد، بطور مجزا و متناسب با نوع نیازهای آموزشی   محتوی برنامه- 4
  .آنان، طراحی، تهیه و تدوین گردد

طور مجزا و متناسب با نوع نیازهای آموزشی آنان تهیه و ه بهای متفاوت، باید   محتوی برنامه های آموزشی نوغانداران دارای شغل- 5
  .تدوین گردد

 ترویجی به زمان و روشهای مناسب آموزشی از دید افراد مورد مطالعه -گردد که مسئوالن برنامه های آموزشی  پیشنهاد می- 6
  .ریزی نمایند های خود را براین اساس پی اهمیت داده و برنامه

ریزی و اجرای  های آموزشی که مشارکت فعال فراگیران را در بر دارد، استفاده شود و در طرح ی از روشهای آموزش  در دوره- 7
  .های آتی از مشارکت و نظرخواهی نوغانداران استفاده بهینه شود برنامه

 و در دوره های های انبوهی استفاده بیشتری شده دهی هر چه بیشتر نوغانداران در مرحله اطالع رسانی از روش  برای پوشش- 8
  .های نوغانداری رادیویی و تلویزیونی فراهم شود آموزشی از طریق کشاورزان رابط، زمینه های ترغیب و تمایل نوغانداران به برنامه

 ترویجی توسط ادارات مسئول به شرح ذیل باید -  اولویت نیازهای آموزشی افراد مورد مطالعه جهت برگزاری دوره های آموزشی- 9
رحله کرمهای بالغ، مرحله کاشت درختان توت، بیماریها و آفات کرم ابریشم، مرحله کرمهای جوان، مرحله برداشت برگهای م: باشد 

  .توت، تنیدن و برداشت پیله، مرحله داشت درختان توت ومرحله تفریخ 
م مطالعه مجله و نشریات، منبع یاعدم   با توجه به ارتباط معنی دار بین کسب اطالعات علمی از اداره نوغانداری، مطالعه یا عد- 10

منبع بودن کسب اطالعات از رادیو و تلویزیون، بازدید از توتستانهای سایر نوغانداران، پیشنهاد می گردد، افراد برحسب  چهار 
  .خصیصه ذکر شده، در دوره های آموزشی و کالسهای مربوطه شرکت نمایند

گردد در  وزشی افراد برحسب شرکت یا عدم شرکت در دوره های آموزشی، پیشنهاد می با توجه به اختالف معنی دار نیازهای آم- 11
  .های برگزار شده بعدی در منطقه مورد مطالعه، سعی شود جداسازی افراد براین اساس صورت پذیرد دوره
 زمینه های برداشت  با توجه به عدم اختالف نیازهای آموزشی افراد برحسب شرکت یا عدم شرکت در دوره های آموزشی در- 12

برگهای توت، مرحله تفریخ، مرحله کرمهای جوان و بالغ، تنیدن و برداشت پیله، پیشنهاد می گردد دوره هایی در این زمینه در 
  .منطقه برگزار گردد

در این های متفاوت توتستان، الزم است جداسازی افراد   با توجه به اختالف معنی دار در نیازهای آموزشی دارای مالکیت- 13
  .خصوص در دوره های آموزشی صورت پذیرد

در حالی که اکثر کشورهای نوغاندار توسعه یافته در ,  هیچگونه تعاونی نوغانداری در مناطق مورد مطالعه وجود نداشته است- 14
های نوغانداری  تعاونیلذا با تشکیل و عضویت در . کنند های نوغانداری در تامین و تولید پیله استفاده می جهان از سیستم تعاونی

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  محمد چیذری، مهدی چرمچیان لنگرودی  764

های موثری را در اعتالی  توان گام براساس نیازهای هر منطقه و در جهت تامین بخشی از کمبودهای منطقه در مسیر نوغانداری می
  .فرهنگ نوغانداری در هر شهرستان برداشت

عتبارات الزم به نوغانداران و عدم تداخل ها و سازمانهای ذیربط برای ارائه خدمات و ا  هماهنگی و همسویی ارگانها و وزارتخانه- 15
  های آنها با یکدیگر مسئولیت

برای باال ... ماهنامه و , خبرنامه , اطالعیه, ها و مسایل روز در مورد نوغانداری در قالب بروشور  تهیه و نشر اطالعات و توصیه- 16
  بردن دانش نوغانداران

  مختلف پرورش کرم ابریشم در هنگام پخش تخم نوغان در مناطق مختلف ارائه اطالعات جدید و به روز در خصوص مراحل - 17
 گسترش هر چه بیشتر مزارع نمایشی در توتستانهای تحت پوشش ادارات نوغانداری و توتستانهای نوغانداران برای تشویق - 18

  کشاورزان به کاربرد روشهای جدید و علمی نوغانداری
فرهنگی  و جغرافیایی هر منطقه و شناسایی دقیق این , اقتصادی,  خصوصیات اجتماعی برگزاری کالسهای آموزشی با توجه به- 19

  ها ویژگی
 سنجش صحیح میزان اطالعات و آگاهیها و دانش و تخصص نوغانداران در هر منطقه با استفاده از نیروهای کارآزموده و آموزش - 20

  دیده ترویجی در هرمنطقه
 ترویجی در جهت ارتقای بینش و - ه برای تعیین مناسبترین و موثرترین شیوه های آموزشیگرایان  برنامه ریزی صحیح و واقع- 21

  مهارتهای نوغانداران در هر منطقه
 توجه بیشتر به آموزش زنان نوغاندار به عنوان یکی از ارکان اصلی نوغانداری و توجه و اهتمام بیشتر به آموزش و تربیت مربیان - 22

  اری دوره ها و کالسهای آموزشیو کارشناسان زن برای برگز
 توجه و اهتمام بیشتر برای ارائه آموزشهای پایه عمومی و سوادآموزی به نوغاندارن که این مسئله در مورد نوغانداران اهمیت - 23

رف شدن باالتری خواهد داشت زیرا هرچه دانش و بینش آنها افزایش یابد به طور مستقیم روی کیفیت کار و تولید نوغانداری و برط
نیازهای آموزشی آنها موثر خواهد بود و در نتیجه هم سطح درآمد و زندگی نوغانداران باالتر می رود و هم به لحاظ کیفیت و 

  .مرغوبیت پیله ارزش افزوده بیشتری را برای نوغانداران  به همراه خواهد داشت
مبارزه با بیماریها و آفات کرم ابریشم و درخت توت با  تشکیل کارگاههای کوچک برای  چگونگی تهیه تخم نوغان و تفریخ و - 24

  مشارکت نوغانداران و باالخص زنان نوغاندار
 تهیه برنامه های آموزشی رادیوئی و تلویزیونی مناسب برای نوغانداران در زمانهایی که به علت تغییر شرایط آب و هوایی و - 25

 .عدم اطالع موجب خسارات زیادی خواهد شد, عوامل دیگر
 نگارنده با مطالعه جنبی به این نتیجه رسید که از عوامل مهم توسعه دهنده پرورش کرم ابریشم، خرید پیله نوغانداران با قیمت - 26

چنانچه در این موارد اقدام مقتضی صورت نگیرد، باعث می شود که . مناسب و ارائه تسهیالت و اعتبارات به نوغانداران می باشند
  .یشتر از پرورش کرم ابریشم دلسرد شده و زمین های توتستان خود را تبدیل به مزارع برنج نمایندنوغانداران هر چه ب
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Abstract 
Nowadays, one of the most important problems in the educational programs is that rural people are not 
interest to take part in extention and educational activities because educational activities have not related 
to their needs that results in reducing interest and motivation among rural people and wasting extension  
staff’s capital, time and energy of extension personnel. According to above, in this study it has been 
considered  in terms of sericulturist’s educational needs. We know that sericulturists provides a part of 
currency; In addition to production of silk. The descrptive- correlation research methodology was used in 
this study. Dependent variables include obstacles and educational needs. Independent varianles are 
sericulturists individual, personality, social and economical charactristics. The population for this study 
consisted of 382 serculturists of ghasab mahaleh, fetedeh and bazneshin sofla villages. Sampling methods 
is cluster and questionnaires were completed by interviwers. Results indicated there are positive 
significant relationships between communication rate, participation rate, acquiring scientifical information 
from extension departments, methods of acquiring information, main and secondary career, the kind of 
mullberry farm ownership, visit of other sericulturists mullberry farms, acquiring scientific   information 
fram radio and TV with educational needs relating to sericultures. Also, there are negative significant 
relationships among age, literacy, income rate, take part in educational cources  , reading magazines with 
educational needs relating to sericulture; but there is not significant relationships between gained income 
from sericulture, number egg boxes, record of sericulture with educational needs. Forthermore, based on 
sericulturist’s opinions, the best method for education was practical method. 
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